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Enjoy peace of mind.
Register your appliance today.
Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

1. Open the camera app
on your smartphone
and point at the QR
code to scan
Product Registration QR code
is located on the front of the door
or internal side wall of your fridge.

2. Tap the notification or link to open the
registration form
3. Complete your details and enjoy peace
of mind

A10883157-A-422021
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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for choosing this Electrolux product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make
life simpler features you might not ﬁnd on ordinary appliances. Please spend a few
minutes reading to get the very be from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Regiter your product for better service:
www.electrolux.com/productregiyration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following
data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips.
Environmental information.
Subject to change without notice.
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SAFETY INFORMATION
Note: You must read these warnings
carefully before installing or using the
refrigerator.
If you need assistance, contact your
customer care centre. The manufacturer
will not accept liability, should these instructions or any other safety instructions
incorporated in this book be ignored.
WARNING
• It is essential the electric outlet is

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

properly earthed to ground. Consult a
qualified electrician if you are unsure.
Do not use electrical appliances inside
the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Unplug the refrigerator before cleaning
or moving it to avoid electric shock.
Never unplug the refrigerator by pulling
the electrical cord as this may damage
it. Grip the plug firmly and pull straight
out.
If the power cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Don’t use a steam cleaner. If live
components come into contact
with condensing steam, they may
short-circuit or cause an electric shock.
Do not store explosive substances
such as aerosol cans with a flammable
propellant this appliance.If pressurised
aerosol containers bear the word
‘flammable’ and/or a small flame
symbol, do not store them inside any
refrigerator or freezer.If you do so you
may cause an explosion.
Do not damage the refrigerant circuit.
This appliance contains insulation
formed with flammable blowing gases.
Avoid safety hazards by carefully
disposing of this appliance.
If you wish to discard this refrigerator,
please contact your local authorities
and ask for the correct method of
disposal.
When you dispose of your old
refrigerators and freezers, remove any
doors. Children can suffocate if they
get trapped inside.

• When positioning the appliance,
ensure the supply cord is not trapped
or damaged.
• Do not locate multiple portable
socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the appliance.
WARNING
R600a refrigerant warning
		
			
			
			
			
			

This appliance contains
flammable R600a refrigerant.
Avoid safety hazards by
carefully installing, handling,
servicing and disposing of this
appliance.

• Ensure that the tubing of the refrigerant
circuit is not damaged during
transportation and installation.
• Leaking refrigerant may cause eye
injuries or ignite.
• The room for installing appliance must
be at least 1m3 per 8g of refrigerant.
The amount of refrigerant in the
appliance can be found on the rating
plate inside the appliance.
• If you are unsure of the refrigerant
check the rating plate inside the
refrigerator compartment.
• It is hazardous for anyone other than
an Authorised Service Person to service
this appliance. In Queensland Australia
the Authorisation Service Person MUST
hold a Gas Work Authorisation for
hydrocarbon refrigerants to carry out
servicing or repairs which involve the
removal of covers.
• Keep ventilation openings in the
appliance enclosure or in the built-in
structure, clear of obstruction.
• Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the
defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
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2. FEATURES AT A GLANCE
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Ice Maker

11

Crisper

21

2

Air distributor - Multiflow

12

Crisper

22 Bottle storage bin

3

Air filter

13

Left Snack Zone compartment

23 FlexSpace™ shelf

4

Water filter

14

Right Snack Zone Compartment

24 Freezer shelf

5

Flip up glass shelf

15

Upper fixed door bin

25 FlexSpace™ drawer

6

Slide/fold glass shelf

16

Left fixed door bin

26 Freezer drawer

7

Left Spillsafe™ glass shelf

17

Left door bin

27 FlexSpace™ door bin

8

Wine rack

18

FlexStor™ dairy bin

28 Freezer door bin

9

Right Spillsafe™ glass shelf

19

FlexStor

29 Refrigerator/Freezer control panel

10

Crisper shelf cover

20 FlexStor™ 2/3 bin

TM

1/3 bin

Expandable bin

30 Water and Ice Dispenser Trigger
31 TASTESEALFLEX control panel
					(On door side)
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3. INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE
Unpacking
ENVIRONMENT
Most of the packing materials are recyclable.
Please d ispose of those materials through your
local recycling depot or by placing them in
appropriate collection containers.
Important – check for any damages or marks.
If you find the refrigerator is damaged or
marked, you must report it within 7 days should
you wish to claim for damage/marks under the
manufacturers warranty. This does not affect
your statutory rights.
Clean your refrigerator thoroughly following
the instructions in the “Cleaning” section and
wipe off any dust that has accumulated during
shipping.

a
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Note: Doors are designed to sit proud of cabinetry (not flush). The clearances shown above
are the recommended minimum clearances.
Installing your refrigerator
a i

ur re ri era

r

a i the following
ur re ri eraclearances
r
Allow
for ease of
installation, proper air circulation, and plumbing
and electrical
connections:
e
a

Locating the refrigerator

e

d
ed e

D

CAUTION

mm
3535
mm

Put the refrigerator in a dry place avoiding
areas of high moisture or humidity.
Ensure the refrigerator is located on 25
anmmeven
25
mm
25
25 mm
mm
surface.
Adequate
ventilation around your
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
refrigerator

a i

ur re ri era

r

Space required
Space required

Note: If your refrigerator is placed with the
door hinge side against a wall, you may have
to allow additional space so the door can be
opened wider.
W

Door opening

35 mm

The diagram below shows the recommened
airspace to allow for ventilation of your
refrigerator.

Space required

Your refrigerator should be positioned to allow
easy access to a counter when removing food.
For best use of refrigerator drawers and freezer
5 5
baskets, the refrigerator should be in a position
where both can be fully opened.
CAUTION

25 mm

25 mm

W
W

D

Do not put the refrigerator in a location that is
too cold or is unprotected, for example in
a garage or on a veranda. The ambient
temperature should be above 10°C.

D

Automatic aerosol systems (such as insect
control) should not be located adjacent to
the product as the spray may cause long
term damage to the external plastics of the
appliance.

25
mm

25 mm

When positioned in a corner area, spacing of
right side at least 260 mm and left side at
least 355 mm on the hinge side will allow the
doors to open enough to enable the removal of
bins and shelves.

LED lighting
Your appliance is fitted with long life LED lighting. In the unlikely event the LED lights should
fail, then the LED lights should be serviced by
the service agent, to avoid a safety hazard.
Refer to the warranty page for contact details.
5
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Cabinet Leveling & Refrigerator Door
Alignment (if necessary)
• All four corners of the cabinet must rest firmly
on the floor

2. To lower door: turn adjustment screw
clockwise.
To raise door: turn adjustment screw counter
clockwise.

• The front should be slightly elevated to
• ensure that doors close and seal properly.
• Doors should align with each other and be
level.
Most of these conditions can be met by raising
or lowering the adjustable front rollers.
To level the cabinet using the front rollers:
1. Lower anti-tip legs until they are both
touching the floor. Use a pair of pliers to 		
adjust.
To raise: turn leg clockwise.
To lower: turn leg counterclockwise.
2. Ensure both doors are bind-free with their
seals touching the cabinet on all four sides
and that cabinet is stable.

Flipper Mullion
Adjust Flipper Mullion for proper connection
with the mullion guide by ensuring the flipper
mullion is folded and perpendicular to the fresh
food door. If the mullion guide is not in the
correct position, it could prevent the door from
closing completely.

Anti-Tip
Legs
Bottom Doors Vertical Alignment
(for Quattro Models)
In some cases the bottom doors might be
slightly vertically misaligned. To correct this
difference it may be used the C-Shaped Shim
supplied with the unit.

Door

Door

To make final door height adjustments:
1. Insert Electrolux 10mm wrench into the shaft
of the lower hinge.

The shim must be installed on the bottom hinge
of the lower door lifting it to get access of the
pin where the shim must be attached, as follows
on the images.

Do

ENGLISH
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4. CONNECTING THE WATER SUPPLY
To avoid electric shock, which can cause death
or severe personal injury, disconnect the refrigerator from electrical power before connecting
a water supply line to the refrigerator.
		 WARNING
To Avoid Property Damage:
• DO NOT install water supply tubing in areas
where temperatures fall below freezing.
• Chemicals from a malfunctioning water 		
softener can damage the ice maker. If your
home has a water softening system, ensure
the softener is maintained and working
properly.
IMPORTANT
Ensure that your water supply line connections
comply with all local plumbing codes.
The appliance complies with the relevant
backflow prevention requirements specified in
AS/NZS 2845.1
Before Installing the Water Supply Line, You
Will Need:
• Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade
screwdriver, and PhillipsTM screwdriver
• The water dispenser and automatic ice
maker require a drinkable water supply with
a pressure range of between 206kPa and
689kPa (30PSI and 100PSI ). If the water
supply is above 100psi a pressure limiting
valve should be installed.
• A water supply to suit a ½” tap fitting is
required adjacent to the refrigerator. It is
recommended that a licensed plumber install
a new water supply outlet nearer to the
appliance should the tubing supplied not be
long enough. It is not recommended that the
tubing be extended as this could adversely
affect the flow of water to the ice maker or
water dispenser. If there is a risk of flow rate
higher than the maximum flow rate 2.46 L/
min, a flow controller should be installed.

WARNING
Connect to potable water supply only.
If using tank or bore water it is recommended to
also use an external filter (not supplied).
The new hose-sets supplied with
the appliances must be used and old hose-sets
should not be reused.
WARNING
Never connect the appliance to a hot water
supply.
Do not use with water that is microbiologically
unsafe or with water of unknown quality without
adequate disinfection.

8
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To Connect Water Supply Line to Ice Maker
Inlet Valve
Installation kit supplied with Refrigerator:

A - Adapter ½ to ¼ inch to connect the water supply
outlet to the water supply line.
B - Water supply line ¼ inch with 3 meters in length.
C - ¼ inch connector to connect the water supply line
to the refrigerator tube.

1. Disconnect the refrigerator from the power
source.
2. Attach the adapter (item A above) to the
water line, connect the water supply line
(item B) to the adapter (item A) while holding
the other end of the water supply line in a
bucket or sink Turn on the water supply to
eliminate air and clean the water supply line.
Turn off the water supply.

IMPORTANT
Your refrigerator’s water supply system
includes several tubing lines, a water filter,
and a water valve. To ensure that your water
dispenser work properly, this system must be
completely filled with water when your
refrigerator is	first connected to the household
water supply line.
Water Filter

3. Remove the plastic protector from the
refrigerator tube and connect the water
supply line (item B) to the refrigerator tube
using the connector (item C) as shown in fig.
Make sure the tubes are inserted completely
into the connections.

The water filter should not be used on water
that is micro biologically unsafe or with water
of unknown quality. The service life of the filter
may be reduced in water supplies that contain
an excess of particles or other impurities.

4. Wrap excess water supply line behind
refrigerator so that it does not vibrate with
refrigerator operation. Do not twist the pipe.

Reduced flow rate is an indication that a
new filter is required. Failure to replace the
filter when required can affect the function
of the ice maker. Service calls caused by a
failure to replace the filter are not covered by
warranty.

5. Turn on the water supply, check that there
are no leaks in the connections.
6. Reconnect the refrigerator to the power
source.
7. The Ice Maker is factory-switched, within 24
hours your refrigerator will have produced
ice, discard the first production.
Note: Expect the first ice harvest within first 24
hours of unit operation. To prevent any issues
concerning ice production, please ensure that
all water lines are primed . See “Priming the
water supply system “in the “AUTOMATIC ICE &
WATER DISPENSER” section.

Replacement water filters are available from
Electrolux Home Products Spare Parts Centres
and can be posted to you for your convenience
(refer to spare parts contact numbers on the
warranty page).

ENGLISH
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5. CONTROL
5.1 External User interface

12
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BUTTON
/ ICON

DESCRIPTION

PRIMARY FUNCTION

1

Quick Freeze
(on/off)

Activates a faster rate for freezing food in the freezer.
Deactivates after 12 hours.

2

Drinks Chill

Quickly chills a drink inside the freezer compartment.
Touch the Drinks Chill Key, a time value will display on
the freezer temp display (in minutes) and can be changed
using the +/- buttons. A tone will sound when the time has
been input. Range is from 20-45 minutes in 5 minute
intervals.

3

Ice Maker

When LED is lit, the ice maker is on.
When ice maker is in OFF state, the indicator will blink
when dispensing ice. Press and hold for 3 seconds to
turn ice maker on/off.

4

Lock

Press and hold for 3 seconds to enable/disable.
While in the locked state, you will not be able to change
any settings on the display nor dispense ice and water.
The indicator will flash and an audible warning tone is played.

5

Water

Press the “water” key to select water. An indicator light
will be illuminated above the active feature.

6

Cubed Ice

Press the “cube” key to select cubed ice. An indicator
light will be illuminated above the active feature.

10
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BUTTON
/ ICON

DESCRIPTION

PRIMARY FUNCTION

7

Crushed Ice

Press the “crush” key to select crushed ice. An indicator
light will be illuminated above the active feature.

8

LIGHT

Toggles dispenser light On and Off.

9

Reset Water
Filter

After replacing filter, press and hold for 3 seconds to reset.

10

Reset Air Filter

After replacing filter, press and hold for 3 seconds to reset.

11

Quick Chill

Quick chill is a faster rate for chilling food in the
refrigerator compartment. Deactivates after 6 hours.

12

Adjusting Temp

Press either the + or - to adjust to desired temperature setting.
Freezer temp - Control temperatures range
From -23°C to -15°C.
Refrigerator temp - Control temperatures range
From +1°C to +7°C.

13

Door Open

Illuminates and sounds an alarm when the door is left open for 5
minutes or more. It stays illuminated as long as the door is open.
Pressing any key will mute and reset the alarm.

14

Replace Water
Filter

Display illuminates every 6 months or when filter needs replacing.
Press and hold ‘Reset Water Filter’ for 3 seconds to reset.

15

Replace Air
Filter

Display illuminates every 6 months or when filter needs replacing.
Press and hold ‘Reset Air Filter’ for 3 seconds to reset.

ENGLISH

5.2 TASTESEALFLEX control panel

1

BUTTON
/ ICON

DESCRIPTION

PRIMARY FUNCTION

1

Unlock

The interface will automatically lock
after 3 seconds without any interaction.
Press and hold 3 seconds to unlock the
interface. A tone will sound to confirm
your choice.

2

Wine &
Champagne

Choosing Wine & Champagne will set
TASTESEALFLEX temperature to 7°C.
A tone will sound to confirm your choice.

3

Deli Snacks

Choosing Deli Snacks will set
TASTESEALFLEX temperature to 3°C.
A tone will sound to confirm your choice.

4

Cold Drinks

Choosing Cold Drinks will set
TASTESEALFLEX temperature to 0°C.
A tone will sound to confirm your choice.

5

Meat &
Seafood

Choosing Meat & Seafood will set
TASTESEALFLEX temperature to -2°C.
A tone will sound to confirm your choice.

Freezer

Choosing Freezer will set
TASTESEALFLEX temperature to the
same temperature as the freezer
compartment. A tone will sound to
confirm your choice.

2

3

4

5

6

6

11
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6. SETTING COOLING TEMPERATURES
Note: The recommended settings for a product
installed in a kitchen is 3˚C for the fresh food
compartment and -18˚C for the freezer.
IMPORTANT
If your product has food freezing in the fresh
food compartment, increase the temperature
setting 1 or 2 degrees Celsius.
If you place food within 3 cm in front of the
air ports, there may be the chance of freezing
food.

Note: Control features and alarms may vary by model.

Alerts and Alarms
Water Filter
When illuminated, the water filter needs to
be replaced. Change the water filter every 6
months or when 750 litres of water has been
dispensed. To reset, press and hold button for
3 seconds. Tone will sound once it has been
reset.
Air Filter Installation
First operation the refrigerator need to installation the air filter which storage at crisper left
side and follow installation method as below.
Carbon activated air filter
1. Remove plastic wrap.
2. Install filter according to your refrigerator’s
use&care guide.
3. Reset filter reminder light on your refrigerator.
4. Replace filter every 6 months.
When illuminated, air filter needs to be replaced. Change the air filter every 6 months.
To reset, press and hold button for 3 seconds.
Tone will sounds once it has been reset.

Door Open
If a door has been left open for 5 minutes or
more, an alarm will sound and the d oor open
indicator will illuminate on the display. The
alarm can be turned off by closing the door
or pressing any key. Control panel will return to
normal operation after the door is closed.
Error Tone
An alarm will sound if the user tries to make a
selection that is not available.

ENGLISH
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7. AUTOMATIC ICE & WATER DISPENSER
Using the ice maker after installation

Ice maker operation & care

Before making ice for the first time, be sure
to prime the water supply system. Air in new
plumbing lines can result in two or three empty
ice maker cycles. Furthermore, if the system is
not flushed, the first ice cubes may be discolored or have an odd flavor.

After the refrigerator is installed properly and
has cooled for several hours, the ice maker can
produce ice within 24 hours. The ice maker will
fill the ice bin from the rear. You must dispense
some ice to force the ice forward in the bin. This
will allow the bin to fill completely.

Priming the water supply system

Ice Maker and Storage Bin Capacity

		 CAUTION

This ice maker should produce 1 kg of ice per
24 hours. The ice bin will hold about 1.8 kg of
ice.

For proper dispenser operation, recommended
water supply pressure should fall between
206kPa and 689kPa (30PSI and 100PSI).
Excessive pressure may cause the system to
malfunction.
1. Begin filling the system by pressing and 		
holding a drinking glass against the
dispenser.
2. Keep the glass in this position until water
comes out of the d ispenser. It may take 		
about 1½ minutes.
3. Continue dispensing water for about 4
minutes to flush the system and plumbing
connections of any impurities (stopping
to empty the glass as necessary).

Turning the ice maker on and off
		 IMPORTANT
Your ice maker is turned on at the factory so it
can work as soon as you install your refrigerator. If you cannot connect a water supply, set
the ice maker’s On/Off feature to Off; otherwise,
the ice maker’s fill valve may make a loud
chattering noise when it attempts to operate
without water.
Ice production is controlled by the ice maker’s
On/Off feature on the control panel. Pressing
the On/Off feature turns the ice maker on & off.
Note: The ice maker also has a built-in plastic
signal arm that automatically stops ice production when the ice bin is full. This signal arm
should not be used to manually stop the ice
maker.
IMPORTANT
Turning off the ice maker simply d isables ice
making. You will still be able to dispense existing ice, and you will still be able to dispense
water.

Dispenser
Note: The water dispenser has a built-in device
that shuts off the water flow after three minutes
of continuous use. To reset this shut-off device,
simply release the dispenser paddle.
Only the first 750 ml of dispensed water is
chilled.
		

WARNING

Flushing system about 2 minutes after period of
non-use exceeding 30 days

On occasion, unusually small ice cubes may be
noticed in the bucket or in dispensed ice.
This could occur in normal operation of the ice
maker. If you start seeing these more frequently,
it may be an indication of low water pressure,
or that the water filter needs to be replaced.
As the water filter nears the end of its useful life
and becomes clogged with particles, less water
is delivered to the ice maker during each cycle.
Remember, if it has been six months or longer
since you last changed your water filter, replace
the water filter with a new one. Poor quality
household water may require the filter to be
changed more frequently.

14
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Ice maker/dispenser tips
• If your refrigerator is not connected to a 		
water supply or the water supply is turned off,
turn off the ice maker as d escribed in
the previous section.

• You do not use the ice dispenser frequently.
Ice cubes will freeze together in the bin,
jamming the dispenser mechanism.

• The following sounds are normal when the
ice maker is operating:
		 - Motor running
		 - Ice dropping into ice bin
		 - Water valve opening or closing
		 - Running water
• If you need a large quantity of ice at one
time, it is best to get cubes directly from the
ice bin.
• Ice cubes stored too long may develop an
odd flavor. Empty the ice bin as explained
below.
• When dispensing cubed ice, it is normal to
have a small quantity of little pieces along
with the whole cubes.
• To avoid splashing, dispense ice into your
container before adding liquids.
• It is normal for ice to fill to the top of the ice
bin.
		

CAUTION

If the water supply to your refrigerator is
softened, be sure the softener is properly maintained. Chemicals from a water softener can
damage the ice maker.
Cleaning the ice maker
Clean the ice maker and ice bin at regular
intervals, especially prior to vacation or moving.
1. Turn off the icemaker.
2. Remove the ice bin by pulling straight out.
3. Empty and carefully clean the ice bin with
mild detergent. Do not use harsh or abrasive
cleaners. Do not place in dishwasher. Rinse
with clear water.

Removing Ice Bin
Remove the ice bin and shake to loosen the
cubes or clean as explained above.
		

CAUTION

NEVER use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage
the ice bin and dispenser mechanism.
To loosen stuck ice, use warm water. Before
replacing the ice bin, make sure it is completely
dry.
		

IMPORTANT

When removing or replacing the ice bin, avoid
rotating the auger in the ice bin. If the auger is
accidentally rotated, you must realign the auger by turning it in 45 degree turns (see below)
until the ice bin fits into place with the drive
mechanism. If the auger is not properly aligned
when replacing the ice bin, the refrigerator will
not dispense ice. The fresh food door also
may not close properly causing warm air to
leak into the fresh food compartment.

4. Allow the ice bin to dry completely before
placing it back into the freezer.
5. Place ice bin back into position. Turn the ice
maker on.
Remove and empty the ice bin if:
• An extended power failure (one hour or
longer) causes ice cubes in the ice bin to
melt and refreeze together after power is
restored, jamming the dispenser mechanism.

Adjusting the Ice Bin Auger

ENGLISH
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8. STORAGE FEATURESER
		

CAUTION

To avoid personal injury or property d amage,
handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked,
scratched, or exposed to sudde n temperature
change. Allow the glass shelves to stabilize
to room temperature before cleaning. Do not
wash in dishwasher.

2. With front half fully below back half, lift front
of shelf to flip it upwards toward the back of
the cabinet.

You can easily adjust shelf positions in the fresh
food compartments to suit your needs. The
shelves have mounting brackets that attach to
slotted supports at the rear of each compartment.

Slide-Under/Flip Shelf

To change a shelf position:

Drawers

1. Remove all food from shelf.
2. Lift the front edge up and pull the shelf out.
3. Replace by inserting the mounting bracket
hooks into the desired support slots.
4. Lower the shelf and lock into position.

Your refrigerator includes a variety of storage
drawers.

To adjust the flip shelf:
1. Remove food from shelf.
2. Lift the right side edge of shelf upwards and
push to the left towards ice maker

Crisper (with automatic humidity control)
Crisper drawers are designed for storing
fruits, vegetables, and other fresh prod uce.
Crispers have an auto humidity control (with
replaceable membrane) on the side of each
crisper under the humidity control cover.
To remove the auto humidity control membrane:

Flip Shelf

1. Reach to back of humidity control cover.
2. Pull up on cover.
3. Pull cover towards back of cabinet and 		
remove.
4. Replace humidity membrane.
5. Replace cover by reversing the steps above.
Repeat for both crispers.

To adjust the slide-under/flip shelf:
1. Pull front half shelf forward until its back 		
drops down, then gently push front half shelf
back and under back half shelf.
			

Slide-Under/Flip Shelf

Opening the Crisper Drawer

16 www.electrolux.com

To remove crisper for cleaning:

Adjustable door bins

1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front slightly and remove the drawer.

Some models have adjustable door bins that
can be moved to suit individual needs.
To adjust the collapsible door bin:
1. Make sure bin is securely seated on rail in
door.
2. Grab one side of bin and place other hand
on adjustable side.
3. Pull on side of bin until the bin is adjusted to
desired width.
Note: It can be difficult to pull out the collapsible bin. Some force may be required.

Removing Crisper

To move door bin along a rail:

Recessed SnackZone

1. Tilt bin up so the back of the bin is off the
door but the hook is still engaged.

This drawer is ideal for storage of deli meats
and cheese.
Slid e back the cover to allow access to the
drawers.

2. Slide bin along rail to desired position.
3. Lower bin back into place.
To move door bin from rail to rail:
1. Lift bin up disengaging the hook.
2. Move bin to desired rail location.
3. Push bin hook into rail engaging the hook.

Opening the SnackZone
Doors
Storage bins
The doors to your fresh food compartment use
a system of modular storage bins. All of these
bins are removable for easy cleaning. Bins can
be adjusted to your needs.
Door bins are ideal for storing jars, bottles,
cans, and large drink containers. They also
enable quick selection of frequently used items.

Adjustable Door Bins

ENGLISH
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S
Freezer storage

S

To remove freezer and FlexSpace shelves and
drawers:
S

The middle drawers in the freezer and FlexSpace™ can be mounted up to three height
positions and can also invert 90 degrees allowing storage of bottles in the FlexSpace™.

All freezer and FlexSpace shelves and drawers
are removable.
1. Open doors completely to gain access to
shelves/drawers.
2. Pull the shelf/drawer to the stopper. Lift up
and pull to remove it from the cabinet.
3. Reverse the steps to reinstall shelf/drawer.

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Shelves in 3 Height Positions & Inverted
Shelves in 3 Height Positions & Inverted
Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Possible Shelf Configuration Example

Possible Shelf Configuration Example
Possible Shelf Configuration Example

Possible Shelf Configuration Example
I P
		

I P
IMPORTANT
I P

There are wheels on the back of all shelves.
Make sure all wheels are aligned on their respective tracks for proper function. If shelf is not
aligned properly, it will cause problems with the
door operation.

18
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9. GENERAL INFORMATION
9.1 CLEANING YOUR REFRIGERATOR
		

WARNING

BEFORE CLEANING: Turn the refrigerator off at
the power point and unplug the cord to prevent
any chance of electrocuting yourself.
Doors and exterior (white and silver):
You should only clean the doors with lukewarm
soapy water and a soft cloth.
Stainless Steel:
Your stainless steel refrigerator is manufactured
from mark-resistant stainless steel. This stainless steel has a special advanced protective
coating that eases the removal of marks such
as fingerprints and water spots. To keep its
appearance, clean it regularly with lukewarm
soapy water and a soft cloth.
		

CAUTION

Never use stainless steel cleaners, abrasive
pads or other cleaners that will scratch the surface. Damage to the appliance after d elivery is
not covered by your warranty.
Interior
Clean the inside of your refrigerator regularly
with a soft cloth, unscented mild soap and
lukewarm water. Thoroughly dry all surfaces
and removable parts and avoid getting water
on the controls. Replace removable parts, plug
power cord in and switch the power on before
returning the food.
Door seals
Always keep door seals clean by washing
them with a mild detergent and warm water,
followed by a thorough drying. Sticky food and
drink can cause seals to stick to the cabinet
and tear when you open the door.
Never use hot water, solvents, commercial
kitchen cleaners, aerosol cleaners, metal polishes, caustic or abrasive cleaners, or scourers
to clean your refrigerator. Many commercially
available cleaning products and detergents
contain solvents that will damage your refrigerator. Use only a soft cloth with an unscented
mild soap and lukewarm water.

		

CAUTION

To clean a crisper or freezer bin with telescopic
extension slides, simply wipe with a damp cloth
and warm soapy water. Never immerse the
cover in water, as this could affect the operation of the slide.
Switching off your refrigerator
If you switch off your refrigerator for an extended period, follow these steps to reduce the
chances of mould.
1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the power
point.
3. Thoroughly clean and dry the Interior.
4. Ensure that all the doors are wedged open
slightly for air circulation.

9.2 CHANGING THE FILTER
Air Filter (select models)
The air filter is located in the top center of the
fresh food compartment.
Replacing your Air Filter
To ensure optimal filtering of refrigerator odors,
you should change the air filter six months
(The filter status light on the Touch Panel
prompts you to replace the filter after six month)
1. Remove the air filter cover by squeezing the
sides of the cover together and removing
from liner
2. Remove the old filter and discard it.
3. Unpack the new filter and slid e it into the
housing. The open face must (carbon media)
of the filter should be installed facing the air
port (hole) in the multiflow.
4. Replace the air filter cover by squeezing the
sides and snapping it back into place.
5. Press and hold the “Reset Air Filter” button
on the control panel for three seconds. When
the LED turns off, the status has been reset.

ENGLISH
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WARNING
I

Use the appliance with water filter supplied by
Electrolux Home Products Pty Ltd or its authorized service agent only.
For correct operation
of this appliance it is
I
essential to observe the manufacturer’s instructions.
Replacing the Water Filter
To Remove: Pull cover towards you and cover
will drop down and allow access to filter.
Water Filter
Your refrigerator is equipped with a water
filtering system. The water filtering system filters
all dispensed drinking water, as well as the
water used to produce ice. The water filter is
located at the top right side of the fresh food
compartment.
In general, you should change the water filter
every six months to ensure the highest possible
water quality. Water filter status on the user
interface prompts you to replace the filter after
a standard amount of water (750 litres) has
flowed through the system.
If your refrigerator has not been used for a period of time (during moving for example), change
the filter before reinstalling the refrigerator

To Reinstall: Push cover up towards liner and
then push towards rear of cabinet. Filter cover
will snap back into place.
It is not necessary to turn the water supply off
to change the filter. Be ready to wipe up any
small amounts of water released d uring the
filter replacement.
1. Ensure that the ice maker is turned off
2. Remove the filter by turning anti-clockwise
180˚
• Slide the old water filter cartridge straight out
of the housing and discard it.
3. Unwrap the new filter cartridge and using
the alignment guid e, slid e it gently into
filter housing until it stops against the filter
connection at the back of the housing.
4. Engage the filter by firmly rotating clockwise
until the filter snaps into position (once engaged the filter cannot be rotated further).
5. Press a drinking glass against the water
dispenser while checking for any leaks at the
filter housing. Any spurts and sputters that
occur as the system purges air out of the
dispenser system are normal.
6. After filling one glass of water, continue
flushing the system for about four minutes.

20

Note: When ordering your replacement filter,
please reorder the same filter type that is currently in your refrigerator.

20

7. Turn on the ice maker.
8. When the filter has been replaced press and
hold the ‘Reset Water Filter’ button for three
seconds to reset the filter replace timer.
9. Replace filter cover by pushing up and
snapping into place.

20
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10. FOOD STORAGE GUIDE
RECOMMENDED STORAGE TIMES FOR FRESH
CATEGORY

MEAT

PRODUCT

FOODS *

STORAGE TIPS

REFRIGERATOR

ULTRA CHILL

FREEZER

1-2 Days

3-5 Days

2-3 Months

Chops and Steak

3-4 Days

5-7 Days

4-6 Months

Cold Meats

3-5 Days

5-7 Days

4-6 Months

Roasts

3-5 Days

1 week

12 Months

Chicken

1-2 Days

5-7 Days

2 Months

Roast Chicken

3-5 Days

1 week

12 Months

Eggs

6 Weeks

Not Suitable

Not Suitable

Whole fish and

2-3 Days

5-7 Days

2 Months

Lobster and Crab

1-2 Days

3-5 Days

2 Months

Prawns

1-2 Days

3-5 Days

2 Months

this will dehydrate the flesh.

Milk

Until Expiry Date

Not Suitable

Not Suitable

If dairy takes on a smell or colour and

Yoghurt

7- 10 Days

Not Suitable

Not Suitable

Hard Cheeses

2 Weeks – 2

1-2 Months

2 Months

Depending on the variety hard cheese

(Grated)

can last from 2 weeks to 2 months.
* Texture may change depending of the

Sausages and
Mince

Keep cold meat at the back of the
refrigerator where it is coldest.
Plastic can cause meat to sweat if
stored in refrigerator for more than a
day.
Roast can take up to 48 hours to defrost
properly, transfer frozen roast to the
refrigerator 2 days before use.

POULTRY

If poultry takes on a smell or colour you
are unsure about it is best to throw it out.
Whole eggs are not suitable for freezing, slightly beaten eggs may be frozen
for four months.

SEAFOOD

Store in an airtight container or foil.

fillets

DAIRY

Months
Soft Cheeses

1-2 Weeks

2-4 Weeks *

Not Suitable

Butter

8 Weeks

3-4 Months

12 Months

Not Suitable

Never freeze prawns in salty water as

you are unsure about it, it is best to
throw it out.

type of soft cheese

FRUIT &

Every fruit and vegetable has a different

8-12 Months

Keep vegetables in the crisper and

VEGETABLES

shelf life. Some stay fresh for a couple

When

away from the air vents to avoid

of days e.g. beans, others can last for a

freezing chop

freezing.

couple of months e.g. onions.

and blanch
in small
portions.

If you wash fruit and vegetables before
storing them make sure they are dry or
wrap in absorbent paper before storing
in the refrigerator as this can make them
susceptible to rotting.
Try to keep fruit and vegetables separated as fruits that give off high levels
of ethylene (the ripening agent) can
prematurely ripen and spoil surrounding
vegetables

IMPORTANT
* Please note, use this information as a guide only,
actual storage times will vary depending on how
you use your refrigerator.
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11. TROUBLESHOOTING
Concern

Potential Cause

Common Solution

Ice maker is not
making any ice.

• Ice maker is turned off.
• Refrigerator is not connected
to water line or water valve
is not open.
• The water supply line is
kinked.
• The water filter is not seated
properly.
• The water filter may be
clogged with foreign material.

• Turn on ice maker. For the fresh food ice maker, press ice maker on-off button once.
• Connect the unit to the household water supply and ensure the water valve is open.
• Ensure that the supply line does not kink
when the refrigerator is pushed into place
against the wall.
• Remove and re-install the water filter. Be sure
to seat it fully into the locked position.
• If water dispenses slowly or not at all, or if the
filter is six months old or older, it should be
replaced.

Ice maker is not making enough ice.

• Ice maker is producing less
ice than you expect.
• The water filter may be
clogged with foreign material.
• The water supply line is
kinked.
• Water pressure is extremely low. Cut-off and cut-on
pressures are too low
(well systems only).
• Reverse osmosis system is in
regenerative phase.

• The ice maker will produce approximately 1
kg of ice every 24 hours depending on usage
conditions.
• If water dispenses slower than normal, or if
the filter is six months old or older, it should
be replaced.
• Ensure that the supply line does not kink
when the refrigerator is pushed into place
against the wall.
• Have someone turn up the cut-off and cut-on
pressure on the water pump system (well
systems only).
• It is normal for a reverse osmosis system to
be below 137 kPa (20 psi) during the regenerative phase.

Ice cubes are freezing together.

• Ice cubes are not being
used frequently enough or
interruption of power for
prolonged time.
• Ice cubes are hollow (shells
of ice with water inside). The
hollow cubes break open in
the bin and leak their water
onto existing ice, which
causes it to freeze together.

• Remove ice container and discard ice. The
ice maker will produce fresh supply. Ice
should be used at least twice weekly to keep
the cubes separated.
• This generally occurs when the ice maker
does not get enough water. This is usually the
result of a clogged water filter or restricted
water supply. Replace the water filter and if
the condition still occurs, check to see if the
water valve is not turned on all the way or if
there is a kinked water supply line.

• There is no ice in the bin to
be dispensed.
• The refrigerator doors are
not completely closed.
• Dispenser paddle has been
pressed too long and the
dispenser motor has overheated.

• See the “Ice maker is not making any ice”
section.
• Be sure the refrigerator doors are completely
closed.
• The motor overload protector will reset in
about three minutes and then ice can be
dispensed.

Automatic Ice Maker

Dispenser (Ice & Water)
Dispenser (Ice &
water) not dispensing ice.
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Concern

Potential Cause

Common Solution

Ice dispenser is
jammed.

• Ice has melted and frozen
around auger due to
infrequent use, temperature
fluctuations, and/or power
outages.
• Ice cubes are jammed between ice maker and back of
ice container.

• Remove ice container, thaw, and empty the contents. Clean container, wipe dry, and replace in
proper position. When new ice is made, dispenser
should operate.
• Remove ice cubes that are jamming the dispenser.

Dispenser (Ice &
water) not dispensing
water.

• Dispenser (Ice & water) not
dispensing water.

• Remove and reinstall the water filter. Be sure to
rotate it to the right until it stops and the grip end
is vertical.
• Replace filter cartridge. Be sure to rotate it to the
right until it stops and the grip end is vertical.
• Open household water line valve. See CONCERN
column AUTOMATIC ICE MAKER.

Water not cold
enough.

• As warmer tap water goes
through the filter and enters
the water supply system,
the chilled water is pushed
through to the dispenser.
Once the chilled water is
used up, it will take several
hours to bring the freshly
replaced water to a cooler
temperature.

• Add ice to cup or container before dispensing
water.

Water has an odd
taste and/or odor.

• Water has not been dispensed for an extended
period of time.
• Unit not properly connected
to cold water line.

• Draw and discard 10-12 glasses of water to freshen
the supply.
• Connect unit to cold water line that supplies water
to the kitchen faucet.

Dispenser (Ice & Water)

Opening/Closing Of Doors
Door(s) will not close.

• Door was closed too hard,
causing other door to open
slightly.
• Refrigerator is not level.
It rocks on the floor when
moved slightly.
• Refrigerator is touching a
wall or cabinet.
• Check gasket and cabinet
interface for any obstructions.

• Close both doors gently.
• Ensure floor is level and solid, and can adequately
support the refrigerator. Contact a carpenter to
correct a sagging or sloping floor.
• Ensure floor is level and solid, and can adequately
support the refrigerator. Contact a carpenter to
correct a sagging or sloping floor.
• Clean the refrigerator door gaskets and interface
with warm, soapy water to remove any grease,
dirt and grime from the surface. Wipe clean with
a dry cloth. Inspect the gasket to make sure it is
thoroughly clean.

ENGLISH

Concern

Potential Cause

Common Solution

Compressor does
not run.

• Refrigerator is in defrost
cycle.
• Plug at electrical outlet is
disconnected.
• House fuse blown or tripped
circuit breaker.
• Power outage.

• This is normal for a fully automatic defrost
refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes.
• Ensure plug is tightly pushed into outlet.
• Check/replace fuse with a 15 amp time-delay
fuse. Reset circuit breaker.
• Check house lights. Call local electric company.

Refrigerator seems to
run too much or too
long.

• Your variable speed compressor is designed to run
100% of the time except
during the defrost cycle. At
times it will run faster, such
as after a defrost cycle.

• It is normal for the compressor to run continuously except during defrost mode.

Running of Refrigerator

Digital Temperature Setting Display
Digital temperature
displays an error.

• Electronic control system
has detected a performance
problem.

• Call your Electrolux service representative,
who can interpret any messages or number
codes flashing on the digital displays.

Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator
Moisture collects on
inside of refrigerator
walls.

• Weather is hot and humid.
• Flipper mullion

• The rate of frost buildup and internal sweating increases.
• Adjust flipper mullion. (See “To adjust the
flipper mullion” in the Installation section.)

Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator
Moisture collects on
outside of refrigerator
or between doors.

• Weather is humid.

• This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.

Food in Fresh Food Compartment
Food is freezing.

• Temperature setting is too
low.
• Temperature sensor is covered by food (right side of
fresh food area).
• Food is covering the air
ports.

• Move the setting to a higher degree.
• Allow space for air flow to the sensor.
• Allow space between the air ports and the
food.
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NOTE

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل

اﻟﺣل اﻟﺷﺎﺋﻊ

ﺗﺷﻐﯾل ﺛﻼﺟﺗك
اﻟﺿﺎﻏط ﻻ ﯾﻌﻣل.

•
•
•
•

اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ دورة ﺗذوﯾب.
ﺗم ﻓﺻل اﻟﻘﺎﺑس ﻣن ﻣﺄﺧذ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ.
ﻣﺻﮭر اﻟﻣﺑﯾت ﺗﺎﻟف أو ﻗﺎطﻊ اﻟداﺋرة
ﻣﺗوﻗف.
اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ.

•

•
•
•

ﻛﺛﯾرا أو
ﯾﺑدو أن اﻟﺛﻼﺟﺔ ﺗﻌﻣل
ً
ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺟدًا.

أﻣرا طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻷي ﺛﻼﺟﺔ ﻣزودة ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗذوﯾب
ﯾُﻌد ھذا ً
اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺛﻠﺞ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل .ﺗﺣدث دورة إذاﺑﺔ اﻟﺛﻠﺞ ﺑﺷﻛل دوري،
وﺗﺳﺗﻣر ﻟﻣدة  30دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ.
ﺗﺄﻛد ﻣن وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺑس ﺑﺈﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﻧﻔذ اﻟﻛﮭرﺑﺎء.
اﻓﺣص  /اﺳﺗﺑدل اﻟﻣﺻﮭر ﺑﻣﺻﮭر إﻋﺎﻗﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺑﻘدرة  15أﻣﺑﯾر .أﻋد
ﺿﺑط ﻗﺎطﻊ اﻟداﺋرة.
اﻓﺣص أﺿواء اﻟﻣﺑﯾت .اﺗﺻل ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

• ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺿﺎﻏط ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﯾﻌﻣل
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﻗﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دورة إذاﺑﺔ اﻟﺛﻠﺞ،
وﺳﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺷﻛل أﺳرع،
ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﻌد دورة إذاﺑﺔ اﻟﺛﻠﺞ.

• ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻌﻣل اﻟﺿﺎﻏط ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر إﻻ ﻓﻲ وﺿﻊ إذاﺑﺔ
اﻟﺛﻠﺞ.

• اﻛﺗﺷف ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷداء.

• اﺗﺻل ﺑوﻛﯾل ﺧدﻣﺔ  Elextroluxاﻟﺧﺎص ﺑك ،واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر
أي رﺳﺎﺋل أو أﻛواد أرﻗﺎم ﺗوﻣض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ.

ﺗﺗﺟﻣﻊ اﻟرطوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران
اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻣن اﻟداﺧل.

• اﻟطﻘس ﺣﺎر ورطب.
• ﻋﻣود اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﻼب

• ﯾزداد ﻣﻌدل ﺗراﻛم اﻟﺻﻘﯾﻊ واﻟﺗﻌرق اﻟداﺧﻠﻲ.
• اﺿﺑط ﻋﻣود اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﻼب) .اﻧظر "ﺿﺑط ﻋﻣود اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﻼب"
ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺗﺛﺑﯾت(.

ﯾﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ
ﺑﻐطﺎء اﻟدرج.

• ﺗﺣﺗوي اﻟﺧﺿروات ﻋﻠﻰ رطوﺑﺔ وﺗطﻠﻘﮭﺎ.

• ﻟﯾس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎد وﺟود رطوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻐطﺎء.

• اﻟطﻘس رطب.

• ھذا أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟطﻘس اﻟرطب ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟرطوﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟو ،ﻓﺳﺗﺧﺗﻔﻲ اﻟرطوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛﻼﺟﺔ.

• إﻋداد درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
• ﻣﺳﺗﺷﻌر درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻣﻐطﻰ ﺑﺎﻟطﻌﺎم
)اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﺻص
ﻟﻸطﻌﻣﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ(.
• اﻟطﻌﺎم ﯾﻐطﻲ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﮭواء.

• اﻧﻘل إﻋداد درﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ.
• اﺗرك ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗدﻓﻖ اﻟﮭواء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر.
• اﺗرك ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﮭواء واﻷطﻌﻣﺔ.

اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻹﻋداد درﺟﺔ اﻟﺣرارة
ﺗﻌرض اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟدرﺟﺔ
اﻟﺣرارة ﺧطﺄ.

اﻟﻣﺎء  /اﻟرطوﺑﺔ  /اﻟﺻﻘﯾﻊ داﺧل اﻟﺛﻼﺟﺔ

اﻟﻣﺎء  /اﻟرطوﺑﺔ  /اﻟﺻﻘﯾﻊ ﺧﺎرج اﻟﺛﻼﺟﺔ
ﺗﺗﺟﻣﻊ اﻟرطوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران
اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج أو ﺑﯾن
اﻷﺑواب.

اﻷطﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺟﯾرة اﻷطﻌﻣﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ
اﻷطﻌﻣﺔ ﺗﺗﺟﻣد.
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المشكلة

السبب المحتمل

الحل الشائع

الموزع (الثلج والماء)
موزع الثلج مسدودًا.

•ذاب الثلج وتجمد حول البريمة بسبب
االستخدام القليل وتقلبات درجات
الحرارة و  /أو انقطاع التيار الكهربائي.
•تتكدس مكعبات الثلج بين صانع الثلج
والجزء الخلفي من وعاء الثلج.

•أزل وعاء الثلج وقم بتذويبه وإفراغ المحتوياتّ ِ .
نظف الوعاء وجففه وأعد
صنع ثلج جديد.
تركيبه في وضع مناسب .ينبغي أن يعمل الموزع عند ُ
•أزل مكعبات الثلج التي تسد الموزع.

موزع (الثلج والماء) ال يوزع
الماء.

•موزع (الثلج والماء) ال يوزع الماء.

•أزل فلتر المياه وأعد تركيبه ،وتأكد من تدويرها نحو اليمين حتى تتوقف
ويكون طرف المقبض عموديًا
•استبدل خرطوشة الفلتر .وتأكد من تدويرها نحو اليمين حتى تتوقف ويكون
طرف المقبض عموديًا.
•افتح صمام خط المياه المنزلية .انظر عمود "المشكلة" " -صانع الثلج
األتوماتيكي"

المياه ليست باردة بشكل كافٍ .

•يتم دفع الماء البارد إلى الموزع عندما يمر
ماء الصنبور األكثر دفئًا عبر الفلتر ويدخل
إلى نظام إمداد المياه .وبمجرد استخدام
الماء المبرد ،سوف يستغرق األمر عدة
ساعات حتى تصير درجة حرارة المياه
الجديدة أكثر برودة.

•أضف الثلج إلى الكوب أو الوعاء قبل توزيع المياه.

الماء له طعم و  /أو رائحة
غريبة.

•لم يتم توزيع المياه لفترة زمنية طويلة.
•الوحدة غير متصلة بشكل صحيح بخط
الماء البارد.

•اسحب مقدار  12 - 10كوبًا من الماء وتخلص منها لتجديد اإلمداد.
صل الوحدة بخط الماء البارد الذي يزود صنبور المطبخ بالمياه.
•و ِ ّ

ال يتم إغالق الباب (األبواب).

•تم إغالق الباب بقوة ،مما تسبب في فتح
الباب اآلخر قليالً.
•الثالجة غير مستوية ،حيث تتأرجح على
األرض عندما تتحرك قليالً.
جدارا أو خزانة.
•الثالجة تالمس
ً
•افحص الجوان وواجهة الخزانة بحثًا عن
أي عوائق.

•أغلق كال البابين برفق.
•تأكد من أن األرضية مستوية وصلبة ،ويمكن أن تدعم الثالجة بشكل كافٍ .
اتصل بنجار لتصليح ارتخاء األرضية أو انحدارها.
•تأكد من أن األرضية مستوية وصلبة ،ويمكن أن تدعم الثالجة بشكل كافٍ .
اتصل بنجار لتصليح ارتخاء األرضية أو انحدارها.
• ِّ
نظف جوانات باب الثالجة والواجهة بماء دافئ وصابون إلزالة أي شحوم
وأوساخ وقئارة من على السطح .وامسحه بقطعة قماش جافة .افحص الجوان
للتأكد من نظافته تما ًما.

فتح  /إغلاق ال بواب

العربية

11 -اكتشاف األخطاء وإصالحها
المشكلة

السبب المحتمل

الحل الشائع

صانع الثلج األوتوماتيكي.
صانع الثلج ال يصنع أي ثلج.

•تم إيقاف تشغيل صانع الثلج.
•الثالجة ليست متصلة بخط المياه أو صمام
المياه غير مفتوح.
•خط إمداد المياه مثني.
•فلتر المياه غير مثبت بشكل صحيح.
•ربما يكون فلتر المياه مسدودًا بمادة غريبة.

•شغِّل صانع الثلج .بالنسبة لصانع الثلج الخاص باألطعمة الطازجة،
اضغط على زر تشغيل-إيقاف تشغيل صانع الثلج مرة واحدة.
صل الوحدة بمصدر إمداد المياه المنزلي وتأكد من أن صمام المياه
•و ِ ّ
مفتوحًا.
•تأكد من أن خط اإلمداد ال ينثني عند دفع الثالجة في مكانها مقابل
الجدار.
•أزل فلتر المياه وأعد تركيبه .وتأكد من وضعه بالكامل في وضع
القفل.
•يجب استبدال الفلتر إذا كان الماء يتدفق ببطء أو ال يتدفق على
اإلطالق ،أو إذا كان عمر الفلتر ستة أشهر أو أكثر.

صانع الثلج ال يصنع كمية كافية
من الثلج.

•صانع الثلج ينتج كمية من الثلج أقل من
المتوقع.
•ربما يكون فلتر المياه مسدودًا بمادة غريبة.
•خط إمداد المياه مثني.
•ضغط المياه منخفضًا للغاية .ضغط اإليقاف
والتشغيل منخفضًا للغاية (أنظمة اآلبار
فقط).
•نظام التناضح العكسي في طور االسترجاع.

•سينتج صانع الثلج  1كجم تقريبًا من الثلج كل  24ساعة وذلك
اعتمادًا على أوضاع االستخدام.
•ينبغي استبدال الفلتر إذا كان تدفق الماء أقل من الطبيعي أو إذا كان
عمر الفلتر ستة أشهر أو أكثر.
•تأكد من أن خط اإلمداد ال ينثني عند دفع الثالجة في مكانها مقابل
الجدار.
•ينبغي االستعانة بشخص ما لضبط مستوى ضغط اإليقاف والتشغيل
بنظام مضخة المياه (أنظمة اآلبار فقط).
•من الطبيعي أن يكون مستوى ضغط نظام التناضح العكسي أقل
من  137كيلو باسكال ( 20رطل  /بوصة مربعة) أثناء طور
االسترجاع.

تتجمد مكعبات الثلج كقطعة
واحدة.

•ال يتم استخدام مكعبات الثلج بشكل كافٍ أو
ينقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة.
•مكعبات الثلج مجوفة (عبارة عن قشور
من الثلج بداخلها ماء) .تنكسر المكعبات
المجوفة في العلبة وتتسرب المياه إلى
قطع الثلج ،مما يتسبب في تجميدها كقطعة
واحدة.

•أزل وعاء الثلج وتخلص من الثلج ،سينتج صانع الثلج ثلج جديد.
ينبغي استخدام الثلج على األقل مرتين أسبوعيا ً للحفاظ على مكعبات
الثلج منفصلة.
•يحدث هذا بشكل عام عندما ال يحصل صانع الثلج على كمية كافية
من الماء .ويكون هذا عادة نتيجة انسداد فلتر المياه أو تقييد إمدادات
المياه .استبدل فلتر المياه وإذا استمر الوضع كما هو ،فتحقق من
عدم عمل صمام المياه بشكل كامل أو إذا ما كان هناك انثناء في خط
إمداد المياه.

الموزع (الثلج والماء)
ال يقوم الموزع (الثلج والماء)
بتوزيع الثلج.

•ال يوجد ثلج في العلبة كي يتم توزيعه.
•أبواب الثالجة ليست مغلقة تما ًما.
•تم الضغط على بريمة الموزع لفترة طويلة،
مما أدى إلى سخونة موتور الموزع أكثر
من الالزم.

•انظر قسم "صانع الثلج ال يصنع أي ثلج".
•تأكد من إغالق أبواب الثالجة تما ًما.
•ستتم إعادة ضبط واقي الحمل الزائد الخاص بالموتور في غضون
ثالث دقائق تقريبًا ويمكن توزيع الثلج بعد ذلك.
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10 -دليل تخزين األطعمة
فترات التخزين الموصى بها لألطعمة الطازجة *

الفئة

المنتج

اللحوم

نقانق ومفروم

 2-1أيام

القطع والشرائح

 4-3أيام

الثالجة

تبريد إضافي

المجمد

 5-3أيام

 3-2أشهر

 7-5أيام

 6-4أشهر

نصائح التخزين
احتفظ باللحوم الباردة في الجزء الخلفي من الثالجة حيث
يكون هو األكثر برودة.
يمكن أن يتسبب البالستيك في اإلصابة بتعرقاللحم إذا تم

لحوم باردة

 5-3أيام

 7-5أيام

 6-4أشهر

تخزين اللحم في الثالجة ألكثر من يوم.

لحم الشواء

 5-3أيام

 1أسبوع

 12أشهر

يمكن أن يحتاج لحم الشواء إلى ما يصل إلى  48ساعة
إلذابة الثلج بشكل صحيح ،لذا يتعين نقل لحم الشواء المجمد
إلى الثالجة قبل يومين من استخدامه.

الدواجن

المأكوالت البحرية

منتجات األلبان

من األفضل التخلص من الدجاج إذا اكتسب رائحة أو لونًا ال

الدجاج

 2-1أيام

 7-5أيام

 2أشهر

الدجاج المشوي

 5-3أيام

 1أسبوع

 12أشهر

بيضات

 6أسابيع

غير مناسب

غير مناسب

ال يكون البيض الكامل مناسبًا للتجميد ،ويمكن تجميد البيض
المخفوق قليالً لمدة أربعة أشهر.

األسماك الكاملة والشرائح

 3-2أيام

 7-5أيام

 2أشهر

تُحفظ في وعاء محكم اإلغالق أو مغلف برقائق معدنية.

الكركند والسلطعون

 2-1أيام

 5-3أيام

 2أشهر

تعرف عنه شيء.

ال تجفف أبدًا القريدس في ماء مالح حيث سيؤدي ذلك إلى

القريدس

 2-1أيام

 5-3أيام

 2أشهر

تجفيف لحمه.

الحليب

حتى تاريخ انتهاء صالحيته

غير مناسب

غير مناسب

من األفضل التخلص من منتجات األلبان إذا اكتسبت رائحة
أو لونًا ال تعرف عنه شيء.

الزبادي

 10-7أيام

غير مناسب

غير مناسب

الجبن الجاف

 2أسابيع –  2أشهر

 2-1أشهر

 2أشهر

يمكن أن يستمر التخزين من أسبوعين إلى شهرين اعتمادًا

(الجبن المبشور)

على نوع الجبن الجاف.

الجبن الطري

 2-1أسابيع

 4-2أسابيع *

غير مناسب

* قد يتغير ملمس المنتج بحسب نوع الجبن الطري.

الزبدة

 8أسابيع

 4-3أشهر

 12أشهر

غير مناسب

شهرا
من  8إلى 12
ً

احتفظ بالخضروات في درج الخضروات بعيدًا عن فتحات
التهوية لتجنب التجمد.

الفواكه

ثمة مدة صالحية مختلفة لكل نوع من أنواع الفاكهة

والخضروات

والخضروات ،ويظل بعضها طازجًا لبضعة أيام مثل

عند التجميد مقطعة

الفاصوليا ،ويمكن أن يستمر بعضها طازجًا لبضعة أشهر

ومسلوقة بكميات

مثل البصل.

صغيرة.

إذا قمت بغسل الفاكهة والخضروات قبل تخزينها ،تأكد من
تجفيفها أو لفها في ورق مجفف قبل تخزينها في الثالجة
حيث سيؤدي وضعها مبتلة إلى تعرضها للتعفن.
حاول فصل الفاكهة عن الخضروات ألن الفاكهة تنتج
مستويات عالية من اإليثيلين (عامل النضج) مما قد يؤدي إلى
نضجها قبل األوان وإفساد الخضروات المحيطة بها

مهم
* يرجى العلم أنه يجب استخدام هذه المعلومات باعتبارها معلومات إرشادية
فقط ،وأن فترات التخزين الفعلية ستختلف وفقًا لكيفية استخدامك للثالجة.

العربية

I

19

تحذير

I

ال تستخدم الجهاز إال مع فلتر المياه المقدم من شركة
 Electrolux Home Products Pty Ltdأو وكيل
الخدمة المعتمد التابع لها.
من الضروري كي يتسنى التشغيل الصحيح لهذا الجهاز مراعاة
تعليمات الشركة المصنعة.
استبدال فلتر المياه
إلزالة الفلتر :اسحب الغطاء تجاهك وسوف ينخفض الغطاء لألسفل
ويتيح لك إمكانية وصول إلى الفلتر.
فلتر المياه
تأتي ثالجتك على نظام لفلترة المياه ،ويعمل هذا النظام على فلترة جميع
مياه الشرب الموزعة ،وكذلك المياه المستخدمة إلنتاج الثلج .يوجد فلتر
المياه في الجانب العلوي األيمن من حجيرة األطعمة الطازجة.
يتعين عليك بوجه عام تغيير فلتر المياه كل ستة أشهر لضمان أعلى
جودة ممكنة للمياه .تخطرك حالة فلتر المياه التي تظهر في واجهة
المستخدم بضرورة استبدال الفلتر بعد تدفق كمية قياسية من الماء
لترا) عبر النظام.
(ً 750

إلعادة تركيب الفلتر :اضغط على الغطاء ألعلى باتجاه البطانة ثم
اضغط عليه باتجاه الجزء الخلفي من الخزانة .سوف يثبت غطاء الفلتر
في مكانه.
ليس من الضروري إيقاف تشغيل مصدر إمداد المياه لتغيير الفلتر،
ومع ذلك ينبغي االستعداد لمسح أي كميات صغيرة من المياه المتسربة
أثناء استبدال الفلتر.
	- 1تأكد من إيقاف تشغيل صانع الثلج
	- 2أزل الفلتر من خالل تدوير عكس اتجاه عقارب الساعة  180درجة
حرك خرطوشة فلتر المياه القديم بشكل مستقيم خارج المبيت
• ِّ
وتخلص منها.

إذا لم يتم استخدام ثالجتك لفترة من الوقت (أثناء النقل على سبيل
المثال) ،فعليك حينئذ تغيير الفلتر قبل إعادة تركيب الثالجة

	- 3أخرج خرطوشة الفلتر الجديد واستخدم دليل المحاذاة ،ثم ركب
الخرطوشة برفق في مبيت الفلتر حتى تستقر في مقابل توصيلة
الفلترة الموجودة في الجزء الخلفي من المبيت.
	- 4قم بتعشيق الفلتر عن طريق تدويره بإحكام في اتجاه عقارب الساعة
حتى يستقر في مكانه (يتعذر تدوير الفلتر بمجرد تعشيقه).
	- 5ضوع كوب شرب في مقابل موزع الماء أثناء التحقق من عدم
وجود أي تسرب في مبيت الفلتر ،ويُعد صدور أي تدفقات ورشرشة
عندما يُخرج النظام الهواء من نظام الموزع هو أمر طبيعي.
	- 6استمر بعد ملء كوب من الماء في تنظيف النظام لمدة أربع دقائق
تقريبًا.
- 7شغِّل صانع الثلج
	- 8اضغط مع االستمرار لمدة ثالث ثواني على الزر
"( "Reset Water Filterإعادة ضبط فلتر المياه)
بعد استبدال الفلتر إلعادة ضبط مؤقت استبدال الفلتر.

مالحظة :يُرجى عند طلب فلتر بديل طلب نفس نوع الفلتر الموجود
حاليًا في ثالجتك.

- 9أعد غطاء الفلتر بالضغط عليه نحو األعلى وثبته ثانية في مكانه.
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9 -معلومات عامة
 1-9تنظيف ثالجتك
		

تحذير

قبل التنظيف :أوقف تشغيل الثالجة من مقبس الكهرباء وافصل السلك
الكهربائي لمنع احتمال إصابتك بالصدمة الكهربائية.
األبواب واألجزاء الخارجية (أبيض وفضي):
ينبغي تنظيف األبواب فقط بماء فاتر وصابون وقطعة قماش ناعمة.
فوالذ غير قابل للصدأ:
صنعت ثالجتك الفوالذية من فوالذ غير قابل للصدأ ومقاوم لظهور
ُ
العالمات .يتميز هذا الفوالذ المقاوم للصدأ بطبقة حماية خاصة متطورة
تسهل إزالة العالمات مثل بصمات األصابع وبقع الماء .كي يتسنى
الحفاظ على مظهر الثالجة ،فينبغي تنظيفها بانتظام بماء فاتر وصابون
وقطعة قماش ناعمة.
		

تنبيه

ال تستخدم أبدًا منظفات الفوالذ غير القابل للصدأ أو بطانات كاشطة أو
منظفات أخرى يمكن أن تتسبب في خدش سطح الثالجة ،وال يغطي
الضمان تلف الجهاز بعد تسليمه.
األجزاء الداخلية
نظف الثالجة من الداخل بانتظام بقطعة قماش ناعمة وصابون خفيف
غير معطر وماء فاتر ،وجفف جميع األسطح واألجزاء القابلة لإلزالة
تما ًما وتجنب وصول الماء إلى عناصر التحكم .استبدل األجزاء القابلة
لإلزالة ،وقم بتوصيل سلك الطاقة وتشغيل الثالجة قبل إعادة األطعمة
إليها.

		

تنبيه

كي يتسنى تنظيف درج الخضروات أو علبة المجمد باستخدام أدوات
تمديد انزالقية متداخلة ،فما عليك سوى مسحها بقطعة قماش مبللة وماء
دافئ بصابون .ال تغمر الغطاء في الماء حيث يمكن أن يؤثر هذ ا على
تشغيل األداة االنزالقية.
إيقاف تشغيل الثالجة
في حالة إيقاف تشغيل الثالجة لفترة طويلة ،فاتبع الخطوات التالية لتقليل
فرص التعفن:
	- 1أخرج جميع األطعمة منها.
	- 2افصل القابس الكهربائي عن مقبس الطاقة.
	ّ ِ - 3
نظف األجزاء الداخلية وجففها تما ًما.
	- 4تأكد من فتح جميع األبواب قليالً لتدوير الهواء.

 2-9تغيير الفلتر
فلتر الهواء (موديالت محددة)
يوجد فلتر الهواء في النصف العلوي من حجيرة األطعمة الطازجة.
استبدال فلتر الهواء
ينبغي عليك تغيير فلتر الهواء كل ستة أشهر (يخطرك مصباح حالة
الفلتر الموجود على لوحة اللمس بضرورة استبدال الفلتر بعد ستة
أشهر) لضمان فلترة مثلى للروائح الموجودة بالثالجة

مانعات التسرب باألبواب

	- 1أزل غطاء فلتر الهواء بالضغط على جوانب الغطاء معًا وإزالتها
من البطانة.

احرص دو ًما على نظافة مانعات التسرب باألبواب عن طريق غسلها
بمنظف معتدل وماء دافئ ،ثم تجفيفها بشكل كامل .يمكن أن تتسبب
األطعمة والمشروبات اللزجة في التصاق مانعات التسرب بالخزانة
وتمزقها عند فتح الباب.
ال تستخدم أبدًا ماء ساخن أو مذيبات أو منظفات تجارية تُستعمل لتنظيف
المطابخ أو منظفات أيروسول أو ملمعات معادن أو منظفات كاوية أو
كاشطة أو بودرة مطهرة لتنظيف الثالجة .تحتوي العديد من منتجات
التنظيف والمنظفات المتوفرة تجاريًا على مذيبات تضر بثالجتك.
ال تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة مع صابون خفيف غير معطر
وماء فاتر.

	- 2أزل الفلتر القديم وتخلص منه.
	- 3أخرج الفلتر الجديد وثبته في المبيت .ينبغي أن يكون الوجه المفتوح
بالفلتر (وسائط الكربون) مثبتًا في مواجهة منفذ (فتحة) الهواء أثناء
التدفق المتعدد.
	- 4أعد غطاء فلتر الهواء بالضغط على جوانب الغطاء معًا وثبته ثانية
في مكانه.
	- 5اضغط مع االستمرار لمدة ثالث ثواني على زر "Reset Air
( "Filterإعادة ضبط فلتر الهواء) بلوحة التحكم .عندما يتوقف
تشغيل مصباح  ،LEDفبذلك يكون قد تم إعادة ضبط الحالة.

العربية

التخزين بالمجمد

یمكن تركیب األدراج الوسطى حتى ثالثة أوضاع ارتفاع ویمكن.
أیضًا قلبھا بمقدار  90درجة للسماح بتخزین الزجاجات

S
كي يتسنى إزالة أرفف وأدراج المجمد و الـ :FlexSpace

جميع أرفف وأدراج المجمد و الـ  FlexSpaceقابل لإلزالة:
	- 1افتح األبواب بشكل كامل كي يتسنى الوصول إلى األرفف /
األدراج.
	- 2اسحب الرف  /الدرج حتى الوصول إلى المصد ،وقم بالرفع ألعلى
والسحب حتى تتم اإلزالة من الخزانة.
	- 3اعكس تلك الخطوات إلعادة تركيب الرف  /الدرج.

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

األرفف ب  3أوضاع لالرتفاع وقابلة للقلب

Shelves in 3 Height Positions & Inverted

Shelves in

Possible

Possible Shelf Configuration Example
Possible Shelf Configuration Example

مثال للتھیئة المحتملة لألرفف

I P

		

مهم

I P
I P

توجد عجالت في ظهر كافة األرفف .تأكد من أن جميع
العجالت متحاذية في مساراتها كي يتسنى تشغيلها بشكل صحيح.
إذا لم يتم محاذاة الرف بشكل صحيح ،فسوف يسبب مشاكل
عند استخدام الباب.

18
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كي يتسنى إزالة درج الخضروات لتنظيفه:

علب األبواب القابلة للتعديل

 -1اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.
 -2ارفع الجزء األمامي قليالً واخلع الدرج.

تحتوي بعض الموديالت على علب أبواب قابلة للضبط يمكن تحريكها
بما يتناسب مع احتياجاتك الفردية.
كي يتسنى تعديل علبة الباب القابلة للطي:
 -1تأكد من أن العلبة مثبتة بإحكام بالقضيب الموجود في الباب.
	-2أمسك جانبًا واحدًا من العلبة وضع اليد األخرى على الجانب القابل
للضبط.
 -3اسحب جانب العلبة حتى يتم ضبطها على العرض المطلوب.

مالحظة :قد يكون من الصعب سحب العلبة القابلة للطي للخارج،
وقد يستلزم األمر بعض القوة.

إزالة درج
درج  SnackZoneالمجوف
يُعد هذا الدرج هو الخيار المثالي لتخزين اللحوم الباردة واألجبان.
حرّ ك الغطاء للخلف للسماح بالوصول إلى األدراج.

لتحريك علبة الباب على طول قضيب:
	- 1قم بإمالة العلبة ألعلى بحيث يكون الجزء الخلفي من العلبة بعيدًا
عن الباب ،في حين يظل الخطاف معشقًا.
	- 2قم بتحريك العلبة على طول القضيب حتى الوصول إلى الوضع
المنشود.
	- 3اخفض العلبة ثانية حتى تصل إلى مكانها.
كي يتسنى نقل علبة الباب من قضيب آلخر:
 -1ارفع العلبة ألعلى حتى ينفصل تعشيق الخطاف.
 -2انقل العلبة إلى مكان القضيب المنشود.
 -3اضغط على خطاف العلبة في القضيب حتى يتم تعشيق الخطاف.

فتح SnackZone
األبواب
علب التخزين
تستخدم أبواب حجيرة األطعمة الطازجة نظام علب تخزين قياسية.
وتكون كافة هذه العلب قابلة لإلزالة لتنظيفها بسهولة ،ويمكن أيضًا
ضبط العلب حسب احتياجاتك.
خيارا مثاليًا لتخزين البرطمانات والزجاجات والعلب
تعتبر علب الباب
ً
وأوعية المشروبات الكبيرة ،كما أنها تتيح لك إمكانية االختيار السريع
للعناصر المستخدمة بشكل متكرر.

علب األبواب القابلة للضبط

العربية
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8 -ميزات التخزين
		

تنبيه

ينبغي التعامل بحرص مع األرفف المصنعة من الزجاج المقسى لتجنب
اإلصابة الشخصية أو تلف الممتلكات يمكن أن تنكسر األرفف فجأة إذا
حدث بها شق أو تعرضت للخدش أو حدث تغير مفاجئ في درجات
الحرارة .اترك األرفف الزجاجية حتى تكتسب درجة الحرارة الغرفة
قبل البدء في تنظيفها .ال تقم بغسلها في غسالة األطباق.

	-2وعند وجود النصف األمامي بالكامل أسفل النصف الخلفي،
ارفع الجزء األمامي من الرف لقلبه ألعلى باتجاه الجزء
الخلفي من الخزانة.

يمكنك بسهولة ضبط مواضع األرفف في حجيرات األطعمة الطازجة
بما يتناسب مع احتياجاتك .تحتوي األرفف على كتيفات تثبيت متصلة
بدعامات مشقوقة في مؤخرة كل حجيرة.
كي تغير موضع رف:
 -1أزل جميع األطعمة من على الرف.
 -2ارفع الحافة األمامية ألعلى واسحب الرف للخارج.
	-3قم بإجراء االستبدال من خالل إدخال خطافات كتيفة التركيب في
فتحات الدعم المنشودة.
 -4اخفض الرف وثبته في موضعه.
كي يتسنى تعديل الرف القالب:
 -1أزل األطعمة من على الرف.
	-2ارفع الحافة اليمنى من الرف ألعلى وادفعه إلى اليسار تجاه
صانع الثلج

الرف القالب/السفلي االنزالقي
األدراج
تحتوي ثالجتك على مجموعة متنوعة من أدراج التخزين.
درج الخضروات (مع إمكانية تحكم تلقائية في الرطوبة)
صممت أدراج الخضروات لتخزين الفواكه والخضروات وغيرها من
المنتجات الطازجة األخرى .تحتوي أدراج الخضروات على عنصر
تحكم تلقائي في الرطوبة (مع غشاء قابل لالستبدال) بجانب كل درج
خضروات أسفل غطاء التحكم في الرطوبة.
كي يتسنى إزالة غشاء التحكم التلقائي في الرطوبة:

الرف القالب

 -1ينبغي الوصول إلى مؤخرة غطاء التحكم في الرطوبة.
 -2اسحب الغطاء.
 -3اسحب الغطاء باتجاه الجزء الخلفي من الخزانة وقم بإزالته.
 -4استبدل غشاء الرطوبة.
	-5استبدل الغطاء بتنفيذ الخطوات السابق بترتيب معاكس.
كرر هذا اإلجراء مع درجي الخضروات.

كي يتسنى تعديل الرف القالب/السفلي االنزالقي:
	-1اسحب نصف الرف األمامي لألمام حتى ينخفض ظهره،
ثم ادفع برفق نصف الرف األمامي للخلف وأسفل نصف
الرف الخلفي.

فتح درج الخضروات
الرف القالب/السفلي االنزالقي
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نصائح خاصة بالموزع  /صانع الثلج
•إذا لم تكن ثالجتك متصلة بمصدر إمداد مياه أو تم إيقاف تشغيل
مصدر إمداد المياه ،فيتعين إيقاف تشغيل صانع الثلج كما هو موضح
في القسم السابق.

•لم تكن تستخدم موزع الثلج بشكل متكرر ،حيث ستتجمد مكعبات
الثلج وتصير قطعة واحدة في علبة الثلج ،مما يؤدي إلى الضغط
على آلية الموزع.

•تكون األصوات التالية طبيعية عند تشغيل صانع الثلج:
 تشغيل الموتور		
 تساقط الثلج في علبة الثلج		
 فتح صمام المياه أو إغالقه		
 تدفق الماء		
•إذا كنت بحاجة إلى كمية كبيرة من الثلج دفعة واحدة ،فمن األفضل
الحصول على مكعبات الثلج مباشرة من علبة الثلج.
•يمكن أن تتحول نكهة مكعبات الثلج المخزنة لفترة طويلة إلى نكهة
غريبة .قم بتفريغ علبة الثلج كما هو موضح فيما يلي.
•من الطبيعي عند توزيع مكعبات الثلج أن يكون لديك كمية صغيرة
من القطع الصغيرة باإلضافة إلى المكعبات الكاملة.
•وزع الثلج في العبوة الخاصة بك قبل إضافة السوائل لتجنب
تناثر الثلج.
•من الطبيعي أن يمتلئ الثلج حتى يصل إلى أعلى علبة الثلج.
		

تنبيه

في حالة تنقية إمدادات المياه المقدمة إلى ثالجتك ،فينبغي التأكد من
صيانة جهاز التنقية بشكل صحيح .يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية
الناشئة عن تلف جهاز تنقية المياه في إتالف صانع الثلج.
تنظيف صانع الثلج
ِّ
نظف صانع الثلج وعلبة الثلج على فترات منتظمة ،خاصة قبل اإلجازة
أو االنتقال.
	- 1أوقف تشغيل صانع الثلج.
	- 2أزل علبة الثلج بسحبها بشكل مستقيم.
	- 3قم بتفريغ علبة الثلج وتنظيفها بعناية باستخدام منظف معتدل.
ال تستخدم مواد تنظيف قوية أو كاشطة .ال تضع صانع الثلج في
غسالة األطباق .اشطفه بماء نظيف.
	- 4اترك علبة الثلج تجف تما ًما قبل إعادتها إلى المجمد.

إزالة علبة الثلج
أزل علبة الثلج وقم بهزها لتفكيك المكعبات أو لتنظيف العلبة كما هو
موضح سلفًا.
		

تنبيه

ال تستخدم مطلقًا كسارة ثلج أو أداة حادة مماثلة لتفتيت الثلج،
إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى إتالف علبة الثلج وآلية الموزع.
استخدم ماء دافئ لتفكيك قطع الثلج الملتصقة .تأكد من جفاف
علبة الثلج تما ًما قبل استبدالها.
		

مهم

تجنب عند إزالة علبة الثلج أو استبدالها تدوير البريمة الموجودة في
علبة الثلج .وإذا تم تدوير البريمة عن طريق الخطأ ،فيجب عليك
إعادة محاذاة البريمة عن طريق تدويرها بزاوية  45درجة
(انظر الشكل التالي) حتى تتواءم علبة الثلج مع آلية التدوير.
وإذا لم يتم محاذاة البريمة بشكل صحيح عند استبدال علبة الثلج،
فلن تقوم الثالجة بتوزيع الثلج .وقد ال ينغلق باب األطعمة الطازجة
أيضًا بشكل صحيح ،مما يتسبب في تسرب الهواء الدافئ إلى حجيرة
األطعمة الطازجة.

	- 5أعد علبة الثلج ثانية إلى وضعها .قم بتشغيل صانع الثلج
أزل علبة الثلج وقم بتفريغها في الحاالت التالية:
•انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة (ساعة أو أطول) حيث سيؤدي
ذلك إلى ذوبان مكعبات الثلج في علبة الثلج وتتجمد وتصير قطعة
واحدة بعد عودة التيار الكهربائي ،مما يسبب ضغط على آلية
الموزع.

ضبط بریمة علبة الثلج

العربية
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7 -موزع الماء والثلج األتوماتيكي
استخدام صانع الثلج بعد تثبيت الثالجة

تشغيل صانع الثلج والعناية به

تأكد قبل إعداد الثلج للمرة األولى من تجهيز نظام إمداد المياه .يمكن
أن يؤدي وجود هواء في خطوط المياه الجديدة إلى قيام صانع الثلج
بدورتين أو ثالث دورات فارغة .وعالوة على ذلك ،فإذا لم يتم تنظيف
النظام ،فقد يتغير لون مكعبات الثلج أو يكون لها نكهة غريبة في المرة
األولى.

يتسنى لصانع الثلج إنتاج الثلج في غضون  24ساعة بعد تثبيت الثالجة
بشكل صحيح وتبريدها لعدة ساعات .سوف يمأل صانع الثلج علبة الثلج
من الخلف .يجب عليك توزيع بعض الثلج كي يتسنى تحريك الثلج إلى
األمام في علبة الثلج ،حيث سيسمح هذا بامتالء العلبة تما ًما.

تجهيز نظام إمداد المياه
		

صانع الثلج وسعة علبة تخزين الثلج
ينبغي أن ينتج صانع الثلج  1كجم من الثلج كل  24ساعة .تتسع علبة
الثلج لحوالي  1.8كجم من الثلج.

تنبيه

كي يتسنى التشغيل الصحيح لموزع المياه ,فينبغي أن يتراوح
ضغط إمداد المياه بين  206كيلو باسكال و  689كيلو باسكال
( 30رطل لكل بوصة مربعة و  100رطل لكل بوصة مربعة).
قد يتسبب الضغط المفرط في تعطل النظام.
	-1ابدأ في ملء النظام بالضغط مع االستمرار على زجاجة شراب في
مقابل الموزع.
	-2احتفظ بالزجاجة في هذا الوضع حتى يخرج الماء من الموزع.
قد يستغرق األمر حوالي دقيقة ونصف
	-3استمر في توزيع الماء لحوالي أربعة دقائق كي يتسنى تنظيف
النظام وتوصيالت المياه من أي شوائب (توقف إلفراغ الزجاج
حسب الضرورة).

تشغيل صانع الثلج وإيقاف تشغيله
		

مهم

يتم تشغيل صانع الثلج في المصنع حتى يتسنى له العمل بمجرد تثبيت
ثالجتك .إذا لم تستطع توصيل مصدر إمداد مياه ،فينبغي حينئذ ضبط
ميزة تشغيل  /إيقاف تشغيل صانع الثلج على إيقاف التشغيل؛ وإذا لم
تفعل ذلك ،فقد يصدر صمام ملء صانع الثلج صوت ضوضاء عالية
عندما تحاول تشغيله دون وجود ماء.
يتم التحكم في إنتاج الثلج عن طريق ميزة تشغيل  /إيقاف تشغيل صانع
الثلج الموجودة بلوحة التحكم .يؤدي الضغط على ميزة التشغيل/إيقاف
التشغيل إلى تشغيل صانع الثلج وإيقاف تشغيله.

مالحظة :يحتوي صانع الثلج أيضًا على ذراع إشارة بالستيكي مدمج
يعمل على إيقاف إنتاج الثلج تلقائيًا عند امتالء علبة الثلج .ال ينبغي
استخدام ذراع اإلشارة هذا إليقاف صانع الثلج يدويًا.
مهم

الموزع
مالحظة :يحتوي موزع المياه على جهاز مدمج يعمل على إيقاف تدفق
المياه بعد ثالث دقائق من االستخدام المستمر .كي يتسنى إعادة ضبط
جهاز اإلغالق هذا ،فما عليك سوى تحرير بريمة الموزع.
يتم تبريد أول  750مل من الماء الموزع فقط.
		

تحذير

ينبغي تنظيف النظام لمدة دقيقتين تقريبًا بعد عدم استخدامه لفترة
تتجاوز  30يو ًما

يمكنك المالحظة في بعض األحيان أن مكعبات ثلج صغيرة بشكل غير
معتاد في الدلو أو في الثلج الموزع .يمكن أن يحدث هذا أثناء التشغيل
العادي لصانع الثلج.
وإذا بدأت في رؤية تلك المكعبات الصغيرة بشكل متكرر ،فقد يكون
مؤشرا على انخفاض ضغط الماء ،أو أنه يتعين استبدال فلتر المياه.
ذلك
ً
يتم توصيل كمية أقل من الماء إلى صانع الثلج خالل في كل دورة
عندما يقترب فلتر المياه من نهاية عمره االفتراضي ويصير مسدودًا
بالجسيمات .تذكر أنه يتعين استبدال فلتر المياه بآخر جديد بعد مرور
ستة أشهر أو أكثر منذ آخر مرة قمت فيها بتغيير فلتر المياه .يمكن أن
تحتاج المياه المنزلية ذات الجودة الرديئة إلى تغيير الفلتر على فترات
أقل.
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6 -ضبط درجات حرارة التبريد
مالحظة :اإلعدادات الموصى بها ألي منتج مثبت في المطبخ هي 3
درجات مئوية لحجيرة األطعمة الطازجة و  18درجة مئوية تحت
الصفر للمجمد.
مهم
إذا كان منتجك يحتوي على طعام يتجمد في حجيرة األطعمة الطازجة،
فقم بزيادة درجة الحرارة بمعدل  1أو  2درجة مئوية.
إذا وضعت الطعام في نطاق  3سم أمام منافذ الهواء ،فقد تكون هناك
فرصة لتجميد الطعام.

مالحظة :يمكن أن تتفاوت مزايا التحكم والتنبيهات حسب الموديل.

اإلنذارات والتنبيهات
فلتر المياه
يجب استبدال فلتر المياه عندما يكون مضيئًا .قم بتغيير فلتر المياه كل
لترا من الماء .اضغط مع االستمرار على
 6أشهر أو بعد توزيع ً 750
ثوان إلعادة الضبط .سيصدر صوت نغمة بمجرد إعادة
الزر لمدة 3
ٍ
الضبط.
تركيب فلتر الهواء
يتعين عند تشغيل الثالجة ألول مرة تركيب فلتر الهواء الذي يتم تخزينه
بالجانب األيسر من درج الخضروات ،مع ضرورة اتباع طريقة التثبيت
على النحو التالي.
فلتر الهواء المنشط الكربوني
	- 1فك الغطاء البالستيكي.
	- 2ر ّكِب الفلتر وفقًا لدليل االستخدام والعناية الخاص بثالجتك.
	- 3أعد ضبط ضوء التذكير بالفلتر بثالجتك.
	- 4استبدل الفلتر كل  6أشهر.
يجب استبدال فلتر الهواء عندما يكون مضيئًا .قم بتغيير فلتر الهواء كل
ثوان إلعادة الضبط.
 6أشهر .اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 3
ٍ
سيصدر صوت نغمة بمجرد إعادة الضبط.

فتح الباب
في حالة ترك الباب مفتوحًا لمدة  5دقائق أو أكثر ،فسيصدر صوت
إنذار وسيضيئ مؤشر فتح الباب على الشاشة .يمكن إيقاف خاصية
التنبيه من خالل إغالق الباب أو الضغط على أي مفتاح .ستعود لوحة
التحكم إلى وضع التشغيل الطبيعي بعد إغالق الباب.
نغمة ا لخطأ
سيصدر صوت تنبيه إذا حاول المستخدم تحديد اختيار غير متحا.

العربية

 2-5لوحة التحكم TASTESEALFLEX

الوصف

الوظيفة الرئيسية

الزر/األيقونة

1

إلغاء القفل

سيتم قفل الواجهة تلقائيا بعد  3ثوان دون أي تفاعل .اضغط
مع االستمرار لمدة  3ثوان إللغاء قفل الواجهة.
ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

2

النبيذ والشمبانيا

سيؤدي اختيار خيار "النبيذ والشمباني" إلى ضبط درجة
حرارة  TASTESEALFLEXإلى  7درجات مئوية.
ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

3

3

وجبات خفيفة باردة

سيؤدي اختيار خيار "الوجبات الخفيفة" إلى ضبط درجة
حرارة  TASTESEALFLEXإلى  3درجات مئوية.
ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

4

4

مشروبات باردة

سيؤدي اختيار خيار "المشروبات الباردة" إلى ضبط درجة
حرارة  TASTESEALFLEXإلى  0درجة مئوية.
ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

5

5

اللحوم والمأكوالت
البحرية

سيؤدي اختيار خيار "اللحوم والمأكوالت البحرية" إلى
ضبط درجة حرارة  TASTESEALFLEXإلى
 2درجة مئوية.ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

6

6

المجمد

سيؤدي اختيار خيار "المجمد" إلى ضبط درجة حرارة
 TASTESEALFLEXوفقًا لدرجة حرارة حجيرة
المجمد.
ستصدر نغمة لتأكيد اختيارك.

1

2

11
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الوصف

الوظيفة الرئيسية

الزر/األيقونة
7

الثلج المجروش

اضغط على مفتاح "جرش" لتحديد الثلج المجروش .سيضيئ ضوء مؤشر فوق الميزة النشطة.

8

إضاءة

تشغيل وإيقاف تشغيل الموزع.

9

إعادة ضبط فلتر المياه

اضغط مع االستمرار لمدة  3ثوان بعد استبدال الفلتر إلعادة ضبطه.

10

إعادة ضبط فلتر الهواء

اضغط مع االستمرار لمدة  3ثوان بعد استبدال الفلتر إلعادة ضبطه.

11

التبريد السريع

يعني التبريد السريع سرعة أعلى لتبريد الطعام في حجيرة الثالجة .يتم إيقاف التنشيط بعد  6ساعات.

12

ضبط درجة الحرارة

اضغط على  +أو  -لضبط درجة الحرارة المنشودة.
درجة حرارة المجمد  -يتراوح نطاق درجات الحرارة
من  23درجة مئوية تحت الصفر إلى  15درجة مئوية تحت الصفر.
درجة حرارة الثالجة  -يتراوح نطاق درجات الحرارة
من  1+درجة مئوية إلى  7+درجات مئوية.

13

فتح الباب

يضئ الباب ويصدر صوت تنبيه عند تركه مفتوحًا لمدة  5دقائق أو أكثر .ويظل مضا ًء طالما كان الباب
مفتوحًا .سيؤدي الضغط على أي مفتاح إلى كتم صوت التنبيه وإعادة ضبطه.

14

استبدال فلتر المياه

ثوان على
تضيء الشاشة كل  6أشهر أو عندما يتعين استبدال الفلتر .اضغط مع االستمرار لمدة 3
ٍ
"( "Reset Water Filterإعادة ضبط فلتر المياه) إلعادة ضبطه.

15

استبدال فلتر الهواء

ثوان على
تضيء الشاشة كل  6أشهر أو عندما يتعين استبدال الفلتر .اضغط مع االستمرار لمدة 3
ٍ
"( "Reset Air Filterإعادة ضبط فلتر الهواء) إلعادة ضبطه.

9

العربية

 -5أداة تحكم
 1-5واجهة المستخدم الخارجية

12

12

11

10

2

13

9

14

15

1

8

3

4
7

الزر/األيقونة

6

5

الوصف

الوظيفة الرئيسية

1

التجميد السريع
(تشغيل/إيقاف تشغيل)

تنشيط سرعة أعلى لتجميد الطعام في المجمد .يتم إيقاف التنشيط بعد  12ساعة.

2

تبريد المشروبات

التبريد السريع ألي مشروب داخل حجيرة المجمد .المس مفتاح ( Drinks Chillتبريد المشروبات) وسيتم
عرض قيمة زمنية على شاشة درجة حرارة المجمد (بالدقائق) ويمكن تغييرها باستخدام أزرار  .-/+ستصدر
نغمة عند إدخال الوقت ،يتراوح مدى صدورها بين  20و  45دقيقة وبفواصل زمنية قدرها  5دقائق.

3

صانع الثلج

يكون صانع الثلج قيد التشغيل عندما يكون ضوء  LEDمضا ًء .سيومض المؤشر عند توزيع الثلج عندما يكون
ثوان لتشغيل  /إيقاف تشغيل صانع الثلج.
صانع الثلج في حالة إيقاف التشغيل .اضغط مع االستمرار لمدة 3
ٍ

4

القفل

ثوان لتنشيط/إيقاف تنشيط القفل .لن يتسنى لك في حالة القفل تغيير أي إعدادات
اضغط مع االستمرار لمدة 3
ٍ
على الشاشة أو توزيع الثلج والماء .سيومض المؤشر ويتم تشغيل نغمة تحذير مسموعة.

5

الماء

اضغط على مفتاح "الماء" لتحديد الماء .سيضيئ ضوء مؤشر فوق الميزة النشطة.

6

مكعبات الثلج

اضغط على مفتاح "مكعب" لتحديد مكعبات الثلج .سيضيئ ضوء مؤشر فوق الميزة النشطة.
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لتوصيل خط إمداد المياه بصمام مدخل صانع الثلج
:Installation kit supplied with Refrigerator

ﻣﮭﺎﯾﺊ ﻟﺗوﺻﯾل ﻣﻧﻔذ إﻣداد اﻟﻣﯾﺎه
ﺑﺄﻧﺑوب إﻣداد اﻟﻣﯾﺎه

أزل اﻟﻐطﺎء
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ
ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ
ﻣﻧﻔذ اﻟﻣﺎء

اﻟﻐطﺎء
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ

ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﻧﻔذا ﻟﻣﯾﺎه
ﻣوﺻل ﻟﺗوﺻﯾل ﺧط إﻣداد
اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺄﻧﺑوب اﻟﺛﻼﺟﺔ

أ  -محول ½ إلى ¼ بوصة لتوصيل مخرج إمداد الماء بخط إمداد المياه.
ب  -خط إمداد مياه ¼ بوصة بطول  3أمتار.
ج -موصل ¼ بوصة لتوصيل خط إمداد المياه بأنبوب الثالجة.

	- 1افصل الثالجة من مصدر الطاقة
صل المحول (العنصر أ أعاله) بخط المياه ،ووصل خط إمداد
	- 2و ِ ّ
المياه (العنصر ب) بالمحول (العنصر أ) مع تثبيت الطرف اآلخر
من خط إمداد المياه في دلو أو حوض .شغِّل مصدر إمداد المياه
إلزالة الهواء وتنظيف خط إمداد المياه .أوقف تشغيل مصدر إمداد
المياه
صل خط مصدر
	- 3أزل الواقي البالستيكي من أنبوب الثالجة وو ِ ّ
إمداد المياه (العنصر ب) بأنبوب الثالجة باستخدام الموصل
(العنصر ج) كما هو موضح في الشكل تأكد من إدخال األنابيب
بالكامل في التوصيالت.
	- 4لف الطول الزائد من خط إمداد المياه خلف الثالجة بحيث ال يهتز
مع تشغيل الثالجة .ال تقم بلف األنبوب.
	- 5شغِّل مصدر إمداد المياه وتحقق من عدم وجود تسريبات في
التوصيالت.
	- 6أعد توصيل الثالجة بمصدر الطاقة.
- 7يتم تشغيل صانع الثلج في المصنع ،سيتسنى لثالجتك في غضون
 24إنتاج الثلج وينبغي عدم استخدام الثلج المنتج في أول مرة.

مالحظة :يمكنك انتظار أول إنتاج للثلج في غضون ال  24ساعة
األولى من تشغيل الوحدة .كي يتسنى منع أي مشاكل تتعلق بإنتاج الثلج
يُرجى التأكد من أن جميع خطوط المياه جاهزة .راجع "تجهيز نظام
إمداد المياه" في قسم "موزع الثلج والماء األوتوماتيكي".

أأﻧﺑوب ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ ¼
ﺑوﺻﺔ ﻟﺻﻣﺎم اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﺷﻛل 2

مهم
يحتوي نظام إمداد المياه بثالجتك على عدة خطوط ألنابيب المياه وفلتر
مياه وصمام مياه .وكي يتسنى ضمان أن موزع المياه لديك يعمل بشكل
صحيح يجب ملء هذا النظام بالماء تما ًما عند توصيل ثالجتك ألول مرة
بخط إمداد المياه المنزلي.
فلتر المياه
ال ينبغي استخدام فلتر المياه في المياه غير اآلمنة من الناحية البيولوجية
أو المياه ذات الجودة غير المعروفة .يمكن أن ينخفض عمر خدمة
الفلتر عند استخدامه في مصادر إمداد مياه تحتوي على قدر كبير من
الجسيمات أو الشوائب األخرى.
يُعد انخفاض معدل التدفق إشارة إلى ضرورة تركيب فلتر جديد،
ويمكن أن يؤثر عدم استبدال الفلتر عند الحاجة لذلك سلبًا على كفاءة
عمل صانع الثلج .ال يغطي الضمان مطالبات الصيانة الناتجة عن عدم
استبدال الفلتر.
تتوفر فالتر المياه البديلة من مراكز قطع الغيار التابعة لشركة
" "Electrolux Home Productsويمكن إرسالها إليك تحقيقًا
لراحتك (راجع أرقام االتصال الخاصة بقطع الغيار في صفحة
الضمان).

العربية

7

 -4توصيل مصدر إمداد المياه
لتجنب حدوث صدمة كهربائية ،والتي يمكن أن تسبب الوفاة أو إصابة
جسدية خطيرة ،افصل الثالجة من مصدر الطاقة الكهربائية قبل توصيل
خط إمداد المياه بالثالجة.
		

تحذير

لتجنب تلف الممتلكات:
•ال تركب أنابيب إمداد المياه في المناطق التي تنخفض فيها درجات
الحرارة دون درجة التجمد.
•يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الناشئة عن تلف منقي الماء في
إتالف صانع الثلج .إذا كان منزلك يحتوي على نظام لتنقية المياه،
فينبغي التأكد من صيانة جهاز التنقية وعمله بشكل صحيح
		

مهم

تأكد من أن توصيالت خط إمداد المياه لديك تتوافق مع القوانين المحلية
الخاصة بالسباكة.
يتوافق الجهاز مع متطلبات منع التدفق العكسي ذات الصلة المحددة في
المعيار AS / NZS 2845.1
سوف تحتاج إلى ما يلي قبل تركيب خط إمداد المياه:
•األدوات األساسية :مفتاح ربط انضباطي ،شفرة مسطحة مفك
براغي ومفك ™Phillips
•يحتاج موزع المياه وصانع الثلج األوتوماتيكي إمدادات مياه
صالحة للشرب مع نطاق ضغط يتراوح بين  206كيلو باسكال و
 689كيلو باسكال ( 30رطل لكل بوصة مربعة و  100رطل لكل
بوصة مربعة) .إذا كان ضغط إمداد الماء أعلى من  100رطل لكل
بوصة مربعة ،فينبغي حينئذ تركيب صمام لتحديد الضغط.
•يلزم وجود مصدر إمداد مياه يناسب حنفية ½ بوصة بجوار
الثالجة .كما يوصى بأن يقوم سباك مرخص بتركيب منفذ جديد
إلمداد المياه بالقرب من الجهاز إذا لم يكن األنبوب المورد مع
الجهاز طويالً بما فيه الكفاية .وال ينصح بتطويل األنبوب حيث
يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على تدفق الماء إلى صانع الثلج أو موزع
مياه .وإذا كان هناك خطر يتعلق بارتفاع معدل التدفق عن الحد
األقصى ،يبلغ معدل التدفق  2.46لتر  /دقيقة ،فينبغي حينئذ تركيب
جهاز للتحكم في التدفق

		

تحذير

صل بمصدر إمداد بمياه الشرب فقط.
و ِّ
يوصى في حالة استخدام خزان أو مياه جوفية باستخدام فلتر خارجي
(غير مورد مع الجهاز).
يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة الموردة مع األجهزة ،وعدم
استخدام مجموعات الخراطيم القديمة
		

تحذير

ال توصل الجهاز مطلقًا بمصدر إمداد مياه ساخنة
ال تستخدم مياه غير آمنة من الناحية الميكروبيولوجية أو مياه دون
معرفة مستوى جودتها ودون تطهيرها بشكل كافٍ .
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أﻗدام ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻼﻧﻘﻼب

ﺑﺎب

ﺑﺎب

تسوية الخزانة ومحاذاة باب الثالجة (إذا لزم ألمر)
•يجب أن تظل جميع الزوايا األربع للخزانة ثابتة بإحكام على
االرض
•يجب أن تكون المقدمة مرتفعة قليالً للتأكد من إغالق األبواب وقفلها
بشكل صحيح.
•ينبغي محاذاة األبواب مع بعضها البعض وتكون مستوية.

لعمل عمليات ضبط نهائية الرتفاع الباب:
	-1أدخل مفتاح  Electroluxبمقاس  10مم في عمود المفصلة
السفلية.
	-2لخفض الباب :أدر برغي الضبط في اتجاه عقارب الساعة.
لرفع الباب :أدر برغي الضبط في اتجاه عكس عقارب الساعة.

يمكن تلبية معظم هذه الشروط عن طريق رفع أو خفض البكرات
األمامية القابلة للتعديل
لتسوية الخزانة باستخدام البكرات األمامية:
	-1اخفض الساقين السفليتين المضادتين لالنقالب حتى تلمسا األرض.
استخدام زردية لضبطها.
ﺧطﺄ

للرفع :لف الساق في اتجاه عقارب الساعة.
للخفض :لف الساق في اتجاه عكس عقارب الساعة.
	-2تأكد من أن كال البابين غير ثابتين بحيث تالمس السدادات الخاصة
بهما الخزانة من جميع الجوانب األربعة وتأكد كذلك من أن الخزانة
مستقرة.

عمود التقسيم القالب
اضبط عمود التقسيم القالب كي تحقق التوصيل الصحيح بدليل عمود
التقسيم عن طريق التأكد من طي عمود التقسيم القالب واتخاذه وضع
عمودي على باب األطعمة الطازجة .إذا لم يكن دليل عمود التقسيم في
الوضع الصحيح ،فقد يمنع الباب من اإلغالق تما ًما.

ﺧطﺄ

أﻗدام ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻼﻧﻘﻼب

المحاذاة الرأسية لألبواب السفلية (لنماذج كواترو )Quattro
في بعض الحاالت ،يمكن أن تنحرف األبواب السفلية رأسيًا ً
قليل.
ولتصحيح هذا االنحراف ،يمكن استخدام إسفين على شكل حرف سي
( )Cمرفق مع الوحدة.

ﺑﺎب

ﺑﺎب

السفليةﻣﻘﺎوﻣﺔ
أﻗدام
للباب السفلي مع رفع اإلسفين
يجب تثبيت اإلسفين بالمفصّلة
ﻟﻼﻧﻘﻼب
لوصله بالمشبك ،كما هو مبين في الصور.

اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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 -3ﺗﺛﺑﯾت ﺟﮭﺎزك اﻟﺟدﯾد
ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻷﺑواب ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺑﺎھﻰ ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﮫ ﻣن ﺧزاﺋن )دون
ﺗدﻓﻖ( .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺧﻠوص اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺳﻠﻔًﺎ ھﻲ
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺧﻠوص.

ﻓﺗﺢ اﻟﻌﺑوة
اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗﻛون ﻣﻌظم ﻣواد اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر .وﻣن ﺛم ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗﺧﻠص
ﻣن ھذه اﻟﻣواد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗودع إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدﯾك أو ﻋن
طرﯾﻖ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻣﮭم  -ﺗﺣﻘﻖ ﻣن وﺟود أي ﺗﻠﻔﯾﺎت أو ﻋﻼﻣﺎت ،وإذا وﺟدت اﻟﺛﻼﺟﺔ
ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﻋﻼﻣﺎت ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻹﺑﻼغ ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ﻏﺿون
 7أﯾﺎم إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺗﻠف  /اﻟﻌﻼﻣﺎت
ﺑﻣوﺟب اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ .ﻻ ﯾؤﺛر ھذا ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗك
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

ﺗﺛﺑﯾت ﺛﻼﺟﺗك
اﺗرك ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺧﻠوص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺛﻼﺟﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﺗدوﯾر
اﻟﮭواء ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب وﻋﻣل اﻟﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺳﺑﺎﻛﺔ:

'

ﻧظف ﺛﻼﺟﺗك ﺟﯾدًا ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺳم "اﻟﺗﻧظﯾف" واﻣﺳﺢ
أي أﺗرﺑﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺷﺣن.
:

ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺛﻼﺟﺔ

ΔΑϭϠρϣϟΔΣΎγϣϟ

ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﯾﺟب ﻋدم وﺿﻊ أﻧظﻣﺔ اﻷﯾروﺳول اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ )ﻣﺛل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺣﺷرات) ﺑﺟوار اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب اﻟرذاذ اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ
أﺿرار طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز.
ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺷدﯾد اﻟﺑرودة أو ﻏﯾر ﻣﺣﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻣرآب أو ﻓﻲ ﺷرﻓﺔ .ﯾﺟب أن ﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻣﺣﯾطﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣن  10درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.
ﺿﻊ اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف ﻣﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟرطوﺑﺔ.
ﺿﻊ اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف ﻣﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟرطوﺑﺔ.

ﻣﻼﺣظﺔ :إذا ﺗم وﺿﻊ ﺛﻼﺟﺗك ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﺟﺎﻧب ﻣﻔﺻﻠﺔ اﻟﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل
ﺟدار ،ﻓﻘد ﺗﺿطر إﻟﻰ ﺗرك ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ
ﻧطﺎق أوﺳﻊ.

ﺿﻊ اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف ﻣﻊ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟرطوﺑﺔ.

ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب

ﯾوﺿﺢ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﯾز اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺗﮭوﯾﺔ ﺛﻼﺟﺗك.

ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ ﺛﻼﺟﺗك ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣﻌﮫ اﻟوﺻول اﻟﺳﮭل إﻟﻰ أي
ﻣﻧﺿدة ﻋﻧد إﺧراج اﻟطﻌﺎم .ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام
ﻷدراج اﻟﺛﻼﺟﺔ وﻋﻠب اﻟﻣﺟﻣد ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﻣﻛن
ﺧﻼﻟﮫ ﻓﺗﺢ اﻟﺛﻼﺟﺔ واﻟﻣﺟﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل.

35 mm

25
mm

25 mm

ιϭϠΧϟΕΎϓΎγϣ
ΎϬΑϰλϭϣϟ

ﺗﻧﺑﯾﮫ
إﺿﺎءة LED
25 mm

25 mm

ﻋﻧد وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑزاوﯾﺔ ،ﻓﺈن وﺟود ﺗﺑﺎﻋد ﺑﻣﻘدار  260ﻣم ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن و  355ﻣم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﺑﺟﺎﻧب
اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ اﻷﺑواب ﺑﺷﻛل ﻛﺎفٍ ﻟﺗﻣﻛﯾن إزاﻟﺔ اﻟﻌﻠب واﻷرﻓف.

ϲϣΎϣϷϬΟϭϟ
ϊϣΎ˱ϳΫΎΣΗϣΓΩοϧϣϠϟ
ΔϳϣΎϣϷΔϳϭίϟΔϓΎΣ
ΔϧϳίΧϠϟ

ﺟﮭﺎزك ﻣزود ﺑﻣﺻﺑﺎح  LEDطوﯾل اﻟﻌﻣر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف ﺿوء
ﻣﺻﺑﺎح  LEDﻋن اﻟﺗﺷﻐﯾل وھذا ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣل ﻓﯾﺗﻌﯾن ﺣﯾﻧﺋذ ﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺿواء  LEDﻣن ﺧﻼل وﻛﯾل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﺗﺟﻧب ﺣدوث أي
ﻣﺧﺎطر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ .ارﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑوﻛﯾل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
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 -2لمحة سريعة عن مزايا المنتج
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صانع الثلج

 11درج حفظ الخضروات والفاكهة

27

27

 21علبة قابلة للتوسعة
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موزع الهواء  -متعدد التدفق

 12درج حفظ الخضروات والفاكهة

 22علبة تخزين الزجاجات

3

فلتر الهواء

 13حجيرة قسم الوجبات الخفيفة اليسرى
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فلتر المياه
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 15علبة الباب الثابتة العلوية
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 17علبة الباب اليسرى

 27علبة باب ™FlexSpace
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رف مشروبات

 18طبة األلبان ™FlexStor

 28علبة باب المجمد
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 19علبة FlexStor™ 1/3

 29لوحة التحكم في الثالجة  /المجمد
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 30مشغل موزع المياه والثلج

 10غطاء رف الخضروات

 31لوحة التحكم TASTESEALFLEX
بجانب باب )TASTESEALFLEX

العربية

-1

3

معلومات السالمة
مالحظة :يجب عليك قراءة هذه التحذيرات بعناية قبل تثبيت
الثالجة أو استخدامها.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ،فاتصل بمركز رعاية العمالء.
لن تتحمل الشركة ال ُمصنعِّة أي مسؤولية حال تجاهل هذه
التعليمات أو أي تعليمات أخرى تتعلق بالسالمة واردة في
هذا الدليل.
تحذير
•من الضروري أن يكون المنفذ الكهربائي مؤرض بشكل
صحيح .استشر فني كهرباء مؤهل إذا لم تكن متأكدًا من
ذلك.
•ال تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجيرات تخزين األطعمة
بالجهاز ما لم تكن هذه األجهزة من النوع الموصى به من
قِبل الشركة المصنعة.
•افصل الثالجة قبل تنظيفها أو نقلها لتجنب حدوث صدمة
كهربائية.
•ال تقم أبدًا بفصل الثالجة عن طريق سحب السلك الكهربائي
إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفه .أمسك القابس بقوة واسحبه
للخارج بشكل مستقيم.
•إذا تلف سلك الطاقة ،فيجب استبداله من قبل الشركة
المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي أشخاص
مؤهلين مماثلين كي تتجنب المخاطر.
•ال تستخدم منظف بخار إذا كان من الممكن أن تتالمس
مكونات متصلة بالتيار الكهربيمع بخار التكثيف ،فقد يتسبب
ذلك في حدوث دائرة قصر أو صدمة كهربائية.
•ال تخزن مواد متفجرة مثل علب األيروسول التي تحتوي
على مادة دافعة قابلة لالشتعال في هذا الجهاز .ال تخزن
أي عبوات أيروسول مضغوط مسجل عليها كلمة "قابلة
لالشتعال" و  /أو يوجد عليها رمز لهب صغير داخل أي
ثالجة أو مجمد إذ يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
•ال تتسبب في إتالف دائرة التبريد.
•يحتوي هذا الجهاز على مادة عازلة تتكون من غازات
انبعاثية قابلة لالشتعال .تجنب المخاطر التي تؤثر على
السالمة من خالل التخلص من هذا الجهاز بعناية.
•إذا كنت ترغب في التخلص من هذه الثالجة ،فيرجى
االتصال بالسلطات المحلية لديك واسأل عن الطريقة
الصحيحة للتخلص منها.
•قم بإزالة أي أبواب عندما تتخلص من ثالجاتك ومجمداتك
القديمة ،إذ يمكن أن يتعرض األطفال لخطر االختناق في
حالة انحباسهم بداخلها.
•تأكد عند وضع الجهاز في مكانه من أن سلك التيار
الكهربائي غير محشور أو تالف.
•ال تضع منافذ متنقلة متعددة المقابس أو مصادر إمداد طاقة
متنقلة خلف الجهاز.

تحذير
تحذير بخصوص مادة التبريد R600a
		يحتوي هذا الجهاز على مادة تبريد R600a
قابلة لالشتعال تجنب المخاطر التي تؤثر على
السالمة من خالل تثبيت الجهاز والتعامل معه
وصيانته والتخلص منه بعناية.
•تأكد من أن أنابيب دائرة مادة التبريد لم تتعرض للتلف أثناء
النقل والتثبيت.
•يمكن أن يتسبب تسرب مادة التبريد في حدوث إصابات
بالعين أو االشتعال.
•يجب أن يتوفر لكل  8جرام من مادة التبريد مساحة  1متر
مكعب على األقل في غرفة تثبيت الجهاز .يمكن معرفة
كمية مادة التبريد التي تحتوي عليها الثالجة من خالل
مراجعة لوحة التصنيف الموجودة داخل الجهاز.
•إذا لم تكن متأكدًا من كمية مادة التبريد فتحقق من لوحة
التصنيف داخل حجيرة الثالجة.
•من الخطورة على أي شخص بخالف فني الخدمة المعتمد
أن يقوم بصيانة هذا الجهاز .يجب في كوينزالند بأستراليا
أن يحمل فني الصيانة ترخيص التعامل في مجال األنشطة
التي تعمل بالغاز خاص بمواد التبريد الهيدروكربونية كي
يتسنى له إجراء عمليات الصيانة أو اإلصالحات التي
تتطلب فك أغطية الجهاز.
•تأكد دائما ً من عدم انسداد فتحات التهوية في هيكل الجهاز
أو في الهيكل الداخلي له.
•ال تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عميلة
إزالة الجليد بخالف تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.
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أنت محور تفكيرنا

شكرا الختيارك هذا المنتج من  .Electroluxصممنا هذا المنتج ليقدم لك األداء المثالي لسنوا ٍ
ت عديدة ،بفضل التقنيات
ً
جهاز تقليدي .يرجى استقطاع بعض الدقائق
المبتكرة التي تساعد على جعل الحياة أسهل والميزات التي قد ال تجدها في أي
ٍ
من وقتك لقراءة هذا الدليل لتحقيق أكبر استفادة منه.
يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني كي يتسنى لك:
الحصول على نصائح تتعلق باالستخدام واالطالع على الكتيبات/النشرات وحل األعطال ومعلومات عن الخدمات:
www.electrolux.com
سجل منتجك للحصول على أفضل خدمة:
www.electrolux.com/productregiyration
شراء الملحقات والمواد المستهلكة وقطع الغيار األصلية لجهازك:
www.electrolux.com/shop

رعاية وخدمة العمالء
استخدم دو ًما قطع غيار أصلية.
تأكد عند االتصال بمركز الخدمة المعتمد التابع لنا من توفر البيانات التالية لديك :موديل الجهاز وكود رقم المنتج والرقم التسلسلي.
يمكن إيجاد هذه المعلومات على لوحة التصنيف.
تحذير  /تنبيه  -معلومات السالمة.
نصائح ومعلومات عامة.
معلومات بيئية.
يخضع هذا المستند للتغيير دون إشعار.
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