
أبريل 2013

 ثالجات ووحدات فريزر عالمية ذات سطح 
عمل وتحت الطاولة

دليل المستخدم األصلي

يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل محاولة تركيب أو تشغيل هذه األجهزة! ابلغ شركة النقل عن أي أضرار! افحص كل المكونات على الفور.

 السالسل 400 و 4000 
ثالجة أو فريزر بسطح عمل وتحت الطاولة

معلومات مهمة

اقرأ قبل االستخدام

يرجى االحتفاظ بهذه التعليمات!
تنبيــه
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اقرأ هذا الدليل جيدا قبل تشغيل أو تركيب األجهزة أو إجراء الصيانة عليها.    تحذير  

إذا لم تلتزم بالتعليمات الموضحة في هذا الدليل فيمكن أن يحدث تلف بالملكية أو إصابة أو وفاة.    تحذير  

ال تخزن أو تستخدم البنزين أو أي أبخرة أو سوائل أخرى قابلة لالشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى.    تحذير  

ال تشغل هذه األجهزة إال بعد التأكد من أن كل األغطية ولوحات الوصول في مكانها ومحكمة التثبيت بشكل مالئم.    تحذير  

هذا الجهاز غير مصمم لالستخدام بواسطة األشخاص الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إال إذا كان ذلك تحت إشراف أحد األشخاص يكون     تحذير  
مسؤوال عن سالمتهم ووفقا لتعليمات استخدام الجهاز التي يقدمها لهم.

يجب أال يسمح بالعبث بهذا الجهاز.    تحذير  

ال تنظفه بالماء المضغوط.    تحذير  

ال تستخدم األجهزة الكهربائية داخل حجرة تخزين الطعام في هذا الجهاز.  تحذير  

احرص على مراعاة ما يلي:    تنبيه 

يجب الحفاظ على حد أدنى لمسافات الخلوص من كل الحوائط والمواد القابلة لالشتعال.	 

احرص على أن تكون المنطقة التي تضع بها األجهزة خالية ونظيفة من المواد القابلة لالشتعال.	 

اترك مسافة خلوص كافية أمام فتحات الهواء.	 

ال تشغل األجهزة إال على نوع التيار الكهربائي المشار إليه في لوحة المواصفات.	 

افصل الوحدة عن التيار الكهربائي قبل إجراء أي إصالحات.	 

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.	 

معلومات مهمة للسالمة والتحذير
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على الرغم من أن معظم األجهزة يتم شحنها معبأة في كرتونات، لكن ينبغي 

توخي الحذر عند التفريغ حتى ال تتلف األجهزة أثناء نقلها في المبنى.

الحاوية  أو  النقالة  والمنصة  التغليف  لمواد  البصري  الفحص  بإجراء  قم   .1

من الخارج. ويجب مالحظة أي تلف وإبالغ شركة النقل التي تستلم منها 

المنتج على الفور.

في حال وجود تلف، افتح مواد التغليف وقم بفحص المحتويات مع شركة   .2

النقل.

3.  إذا لم يكن السطح الخارجي تالف لكنك اكتشف وجود تلف مخفي في 

األجهزة، قم بإبالغ شركة النقل. يجب أن يتم اإلبالغ شفاهًيا وفي صيغة 

مكتوبة أيًضا.

Rاطلب الفحص من قبل شركة شحن األجهزة التالفة. يجب أن يتم ذلك   .4

خالل 10 أيام من تاريخ استالم األجهزة.

أو  األرجل  انثناء  عدم  من  للتأكد  الوحدة  من  السفلي  الجزء  افحص   .5

العجالت.

تأكد من فحص الغالف الخارجي لحجرة الضاغط والفحص البصري لمواد   .6

تغليف الثالجة. وتأكد من أن األسالك مثبتة والقاعدة غير معيبة.

يمكن أن تقدم شركات الشحن نماذج التلف الضرورية عند الطلب.  .7

احتفظ بكل كراتين التغليف حتى يتم إجراء الفحص أو التنازل عنه.  .8

استالم وفحص األجهزة

المحتويات
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الرقم المسلسل على سالسل الثالجات ووحدات الفريزر 400 و 4000 مطبوع على 
الجانب األيسر من الداخل.

احرص دائًما على أن يكون رقم المسلسل للوحدة الخاصة بك في المتناول عند 
االتصال لطلب قطع الغيار أو الخدمة. توجد قائمة كاملة بمستودعات قطع غيار 

.www.delfield.com المعتمدة على الموقع اإللكتروني Delfield

مخصصة،  وحدة  لديك  كانت  إذا  فقط.  القياسية  الوحدات  يغطي  الدليل  هذا 
استشر إدارة خدمة العمالء على رقم الهاتف 1-800-733-8829.

©حقوق النشر محفوظة 2013 لشركة Delfield. جميع الحقوق محفوظة. يحظر النسخ دون 
الحصول على إذن كتابي.

The Deifield Copany.هي عالمة تجارية مسجلة لشركة ”Delfield“

مكان الرقم المسلسل

الشهادات التنظيمية

معلومات الضمان

الطرازات معتمدة من:

)NSF( املؤسسة الوطنية للصحة العامة

)EC( املطابقة األوروبية

 http://www.delfield.com/minisite/service/warranty_info قم بزيارة الموقع اإللكتروني
للقيام بما يلي:

تسجيل منتجك للحصول على الضمان.	 

التحقق من معلومات الضمان.	 

مشاهدة وتنزيل نسخة من الضمان الخاص بك.	 
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ثالجات بسطح عمل فوالذي غير قابل للصدأ وقطعة خلفية واقية

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنالقابسأمبيرفولت / هرتز / طور الشحن باألونسة/غ الحصانية 

402-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 7.0/198230-240/50/11.8CEE 7/7 )176 رطل )80 كغ

ST4048-CE10.80/3068.0/74321/5R404A 7.0/198230-240/50/11.8CEE 7/7 )234 رطل )106 كغ

ثالجات تحت الطاولة ذات سطح عمل فوالذي غير قابل للصدأ

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنالقابسأمبيرفولت / هرتز / طور الشحن باألونسة/غالحصانية

406-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 7.0/198230-240/50/11.8CEE 7/7 )176 رطل )80 كغ

UC4048-CE10.80/3068.0/74321/5R404A 7.0/198230-240/50/11.8CEE 7/7 )236 رطل )107 كغ

ثالجات تحت الطاولة مع سطح ثانوي وعجالت قياس 3,75 بوصة

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنالقابسأمبيرفولت / هرتز / طور الشحن باألونسة/غالحصانية

406CA-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 7.0/198230-240/50/11.8CEE 7/7 )168 رطل )76 كغ

مواصفات الثالجة

ثالجات بسطح عمل فوالذي غير قابل للصدأ وقطعة خلفية واقية

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنPlugأمبيرفولت / هرتز / طورالشحن باألونسة/غالحصانية

403-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 6.5/184230-240/50/12.1CEE 7/7 )184 رطل )83 كغ

ST4148-CE10.80/3068.0/74321/3R404A 9.5/269230-240/50/14.7CEE 7/7 )242 رطل )110 كغ

ثالجات تحت الطاولة ذات سطح عمل فوالذي غير قابل للصدأ

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنPlugأمبيرفولت / هرتز / طورالشحن باألونسة/غالحصانية

407-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 6.5/184230-240/50/12.1CEE 7/7 )176 رطل )80 كغ

UC4148-CE10.80/3068.0/74321/3R404A 9.5/269230-240/50/14.7CEE 7/7 )236 رطل )107 كغ

ثالجات تحت الطاولة مع سطح ثانوي وعجالت قياس 3,75 بوصة

الحجم بالقدم الطراز
مكعب/لتر

الرفوف بالقدم 
مربع/سم مربع

القدرة 
الوزن عند الشحنPlugأمبيرفولت / هرتز / طورالشحن باألونسة/غالحصانية

407CA-CE5.7/1614.6/42741/5R404A 6.5/184230-240/50/12.1CEE 7/7 )236 رطل )107 كغ

مواصفات الفريزر
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المكان
الوحدات المشار إليها في هذا الدليل مخصصة لالستخدامات المنزلية فقط. تأكد 

من أن أرضية المكان الذي تختاره لتثبيت المنتج قوية بما يكفي لدعم الوزن اإلجمالي 

للمقصورة ومحتوياتها. قم بتقوية األرضية حسب الضرورة لتحمل وزن الجهاز مع 

أقصى حمولة.

داخل  الهواء بشكل جيد  دوران  تأكد من  التبريد،  للحصول على أقصى كفاءة في 

الجهاز وخارجه.

داخل المقصورة: ال تعبئ الثالجة بشكل كامل بما ال يسمح بدوران الهواء.

بالنسبة لكل  الوحدة.  التهوية الجيدة لمكان تثبيت  تأكد من  خارج المقصورة: 

)7.6 سم( على  بوصة   3 ترك مسافة خلوص  4000، يجب  و   400 األجهزة  سالسل 

وفًقأ لمعايير  الجانبين  األعلى وعلى  )2.5 سم( في  بوصة   1 و  الوحدة  األقل خلف 

التي توضع تحت الطاولة، يجب  Underwriters Laboratories. وبالنسبة للوحدات 

التبريد مصمم بحيث يحدث دوران الهواء  التهوية المناسبة. نظام  الحفاظ على 

تحت الوحدة وعلى منطقة الضاغط/ المكثف وفي الخارج أعلى الجانب الخلفي من 

الوحدة. تجنب التركيب في األركان الساخنة واألماكن القريبة من المواقد واألفران.

  أي تقييد لتدفق الهواء بشكل مناسب كما هو موضح أعاله، سواء
  كان ذلك يتم بشكل كلي أو جزئي، سيترتب عليه أن يصبح ضمان

 الوحدة الغًيا.

التسوية
المقصورة المستوية تؤدي بشكل أفضل ألن حوض الصرف يقوم بالصرف بشكل 

غير  بشكل  للضغط  المقصورة  تتعرض  وال  لإلطارات  محاذية  واألبواب  مالئم 

مناسب.

كل األرجل األربع قابلة للضبط. اضبط كل رجل حتى تصبح الوحدة ثابتة ومستوية 

من اليسار إلى اليمين. وعند الضرورة، سيساعد ضبط األرجل األمامية أعلى قليالً 

من األرجل الخلفية بمسافة 1/8 بوصة )0.3 سم( في بقاء الباب مغلًقا باستمرار.

وإذا كانت الوحدة مزودة بعجالت، ال يكون الضبط ضروريًا. تأكد من وضع الوحدة 

على أرضية مستوية.

  ال تقم أبًدا بالوقوف فوق الوحدة! إذا قمت بذلك فيمكن أن تتعرض 

  إلصابة جسدية. وهي غير مصممة لتحمل وزن جسم الشخص

 البالغ وستنهار في حالة إساءة االستعمال على هذا النحو

التركيب
الوحدة  تحت  التنظيف  ولسهولة  لراحتك  بعجالت  مزودة  الطرازات  بعض 

وتحريكها بسهولة.

األمامية.  العجالت  قفل  مع  ثابت  وضع  في  الوحدة  تثبيت  يجب 

المالك  توصيالت السباكة

الطرازات الذاتية االحتواء مزودة بمبخر تكثيف كمكون قياسي. وإذا لم تكن الوحدة 

تحتوي على مبخر تكثيف ألي سبب من األسباب، أو في حال تعطل المبخر، يجب 

توفير فتحة خروج لتصريف الوحدة إلى منطقة الصرف المالئمة أو الوعاء المالئم.

وجود إلى  يؤدي  أن  يمكن  المالئم  غير  الصرف  من  الرطوبة  تجمع    

  أسطح منزلقة على األرضية ويشكل خطورة على الموظفين. المالك 

 هو المسؤول عن توفير وعاء أو منفذ خروج للصرف.

التوصيالت الكهربائية
ارجع إلى بيانات شدة التيار في صفحة 3 وبطاقة رقم المسلسل والكود المحلي 

لمنطقتك أو الكود الكهربائي الوطني للتأكد من توصيل الوحدة بمصدر تيار مالئم. 

يجب استخدام دائرة كهربائية محمية بجهد كهربائي وشدة تيار صحيحة لتوصيل 

السلك الكهربائي، أو للتوصيل الدائم بالوحدة.

الوحدات  مع  مزودين  وقابس  م(   1.8( أقدام   6 بطول  مؤرض  كهربائي  سلك  يوجد 

القياسية. ادخل قابس الوحدة في مقبس الكهرباء لبدء التشغيل.

OFF )إيقاف التشغيل( وفصل  يجب ضبط الترموستات على 

 الوحدة عن التيار الكهربائي عند أداء الخدمة أو وظائف الصيانة

 أو التنظيف للمنطقة المبردة.

التوصيالت الكهربائية للسلسة 400 المكدسة
Delfield الطراز  407 قابلة للتكديس باستخدام طوق تكديس،  406 و  الطرازات 

409. في هذه الحالة يتم التزويد بشكل قياسي بسلكين كهربائيين مؤرضين 

بطول 6 أقدام )1.8 م( وقابسين. فقط قم بإدخال القوابس في مقابس الكهرباء 

التشغيل. لبدء 

  بالنسبة للوحدات الموصولة بسلك كهربائي – خطر الصدمة

  الكهربائية. هذا الجهاز يحتوي على سلكين كهربائيين. انزع كل

  األسالك الكهربائية من مقابس الكهرباء قبل تحريك أو خدمة هذا 

 الجهاز.

مالحظة

مالحظة

تنبيه

خطـر

التركيب

خطـر

خطـر
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تفاصيل تثبيت األرجل والعجالت بمقاس 2 و3 و5 بوصة

توجد ثقوب قالووظ/ براغي متطابقة مع عدة تركيبات مزودة في أسفل المقصورة. هذه الثقوب تستوعب أي رجل أو عجلة. فقط قم بمحاذاة ثقوب اللوحة مع الثقوب 
المطابقة في المقصورة.

مالحظة:
الرجل  العجلة/  على  املوجود  الثقب  كان  إذا 
في  بالتثبيت  قم  األعلى،  اآلخر  مع  متطابق 

مجموعة الثقوب الداخلية.

عجلة 2 بوصة - 3234148

مالحظة:
الرجل  العجلة/  على  املوجود  الثقب  كان  إذا 
في  بالتثبيت  قم  األعلى،  اآلخر  مع  متطابق 

مجموعة الثقوب الوسطى.

عجلة 3 بوصة - 3234024
عجلة 5 بوصة - 3234161

رجل 6 بوصة - 3234791

مالحظة:
إذا كان الثقب املوجود على العجلة/ الرجل 
متطابق مع اآلخر األعلى، قم بالتثبيت في 

مجموعة الثقوب اخلارجية.

رجل 6 بوصة - 3234569

6 سم

9 سم

4 سم

7 سم

2 سم

5 سم

التوضيحي على . 1 الشكل  )انظر  الخلفي  الوحدة بحرص على جانبها  ضع 

اليمين(.

في كل مكان لتثبيت العجالت يوجد 4 براغي فيليبس ذات رأس صليبية، . 2

بإجمالي 16 برغي. قم بنزعها.

ضع عجلة قفل لوحية أو رجل على إحدى الفتحات األمامية، مع مطابقة . 3

فتحات التثبيت األربع )4( مع الفتحات المثقوبة مسبًقا في الجانب السفلي 

من الوحدة. ادخل 4 براغي فيليبس ذات رأس صليبية واحكم الربط. كرر هذا 

اإلجراء مع عجلة القفل أو الرجل األمامية األخرى.

كرر الخطوة 3 مع األرجل أو العجالت غير المزودة بقفل في الجانب الخلفي . 4

من الوحدة.

ارفع الوحدة رأسًيا بحرص.. 5

بعد تثبيت األرجل أو العجالت، يجب ترك الوحدة مثبتة في وضع رأسي 

لمدة أربع وعشرين )24( ساعة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي للتأكد 

من رجوع الزيت إلى حوض الضاغط.

عجلة لوحية مع قفل

 عجلة لوحية بدون  قفل

براغي/قالووظ

تركيب العجلة اللوحية، السالسل 400 و4000.

التركيب على عجالت أو أرجل – السالسل 400 و 4000

حتذيــر
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يبدأ التشغيل تلقائًيا بعد توصيل الوحدة بالتيار الكهربائي. وعندما تكون األبواب 
مغلقة، تصل درجة حرارة المقصورة إلى من 36 إلى 40 درجة فهرنهايت )من 

2 إلى 4 درجة مئوية( في الثالجات خالل ساعة واحدة تقريًبا.

يستخدم الترموستات الواقع داخل غالف المبخر في الجانب الخلفي الداخلي من 
الوحدة للتحكم في درجة حرارة الوحدة. ضبط المصنع للتحكم هو “4” ويحافظ 
هذا اإلعداد على درجة حرارة 38 درجة فهرنهايت )3 درجات مئوية( تقريًبا 
داخل الوحدة. قم بالضبط في اتجاه اإلعداد “1” لزيادة درجة الحرارة وفي اتجاه 

اإلعداد “7” لخفض درجة الحرارة.

إن فتح وغلق األبواب باستمرار سيقلل من قدرة الوحدة في الحفاظ على درجة 
حرارة التبريد المثالية.

تقوم الثالجات بإذابة الثلج تلقائًيا مع كل دورة للضاغط. والماء الناتج عن هذه 
العملية يتم توجيهه إلى وعاء في الجانب الخلفي من الوحدة ويبخر بفعل الحرارة 

المنبعثة من الضاغط.

تنبيه الخدمة
يمكن أن تدور و/ أو تنبض مروحة المبخر بشكل مستقل عن الضاغط أثناء 
رقم  على  الفني  بالدعم  اتصل  أو  الخدمة  دليل  إلى  ارجع  العادي.  التشغيل 

8829-733-800-1 إذا لم تكن متأكًدا من الوظيفة المالئمة.

تشغيل التحكم في درجة حرارة الثالجة

تشغيل التحكم في درجة الحرارة للفريزر من طراز 4148
يبدأ التشغيل تلقائًيا بعد توصيل الوحدة بالتيار الكهربائي. وعندما تكون األبواب 
مغلقة، تصل درجة حرارة المقصورة إلى صفر درجة فهرنهايت )18- درجة 

مئوية( في الفريزر خالل ساعة واحدة تقريًبا.

يستخدم الترموستات الواقع داخل غالف المبخر في الجانب الخلفي الداخلي من 
الوحدة للتحكم في درجة حرارة الوحدة. ضبط المصنع للتحكم هو “4” ويحافظ 
هذا اإلعداد على درجة حرارة 3- درجات فهرنهايت )19- درجات مئوية( تقريًبا 
داخل الوحدة. قم بالضبط في اتجاه اإلعداد “1” لزيادة درجة الحرارة وفي اتجاه 

اإلعداد “7” لخفض درجة الحرارة.

إن فتح وغلق األبواب باستمرار سيقلل من قدرة الوحدة في الحفاظ على درجة 
حرارة التبريد المثالية. عندما يبدأ المؤقت الميكانيكي دورة إلذابة الثلج، يتم فصل 
الثلج.  إذابة  المبخر ويعمل سخان  التكثيف ومراوح  الكهربائي عن وحدة  التيار 
يقوم سخان إذابة الثلج بتسخين ملف المبخر وبالتالي يذيب كل الثلج المتراكم خالل 
دورة التبريد السابقة. وبمجرد التخلص من كل الثلج، تستمر درجة حرارة الملف 

في االزدياد حتى تصل إلى 29 دقيقة. بعدئذ يتحول مفتاح التحكم في إذابة الثلج 
إلى وضع التبريد. وتبدأ عملية إذابة الثلج كل ست ساعات.

يساًرا  البرغي  أدرت  إذا  فقط،  يميًنا  الثلج  إذابة  برغي مؤقت  أدر    
 فسوف ينكسر محرك الحدبة.

تنبيه الخدمة
يمكن أن تدور و/ أو تنبض مروحة المبخر بشكل مستقل عن الضاغط أثناء 
رقم  على  الفني  بالدعم  اتصل  أو  الخدمة  دليل  إلى  ارجع  العادي.  التشغيل 

1-800-733-8829 إذا لم تكن متأكًدا من الوظيفة المالئمة.

مالحظة
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دورة إذابة الثلجدورة التبريد
إيقاف تشغيل الضاغطإيقاف تشغيل الضاغطتشغيل الضاغط

تشغيل 
مروحة 
المبخر

إيقاف تشغيل 
مروحة 
المبخر

تشغيل 
مروحة 
المبخر

إيقاف تشغيل 
مروحة 
المبخر

تشغيل 
مروحة 
المبخر

إيقاف تشغيل 
مروحة 
المبخر

XXXالثالجة 400
XXXالفريزر400

XXXالثالجة 4000
XXXالفريزر4000

تشغيل التحكم في درجة الحرارة للفريزر من طراز 403 و407
يبدأ التشغيل تلقائًيا بعد توصيل الوحدة بالتيار الكهربائي. وعندما تكون األبواب 
مغلقة، تصل درجة حرارة المقصورة إلى صفر درجة فهرنهايت )18- درجة 
مئوية( في الفريزر خالل ساعة واحدة تقريًبا. إن فتح وغلق األبواب باستمرار 

سيقلل من قدرة الوحدة في الحفاظ على درجة الحرارة المثالية. 

يراقب نظام التحكم اإللكتروني في درجة الحرارة باستمرار درجة حرارة الوحدة 
للحفاظ على درجات حرارة  المبخر  إلى درجة حرارة ملف  الداخلية باإلضافة 
اإللكتروني  التحكم  نظام  يقوم  الطاقة،  لتوفير  إضافية  وكميزة  للمنتج.  متسقة 

بتشغيل وإيقاف تشغيل مروحة المبخر مع محرك مروحة الضاغط والمكثف.

عند بدء التشغيل ألول مرة أو في حال انقطاع الكهرباء عن الوحدة في أي وقت، 
ثم رجوعها مرة أخرى، سيقوم نظام التحكم بتأخير كل العمليات لفترة قصيرة 
معامالت  التحكم  نظام  يبدأ  هذه،  التأخير  فترة  دقائق(. وخالل  إلى 10  )تصل 
تعمل بشكل  الكهربائية  والدوائر  الحرارة  ويتأكد من مستشعرات درجة  التحكم 

مالئم.

تنبيه الخدمة: يمكن أن تدور و/ أو تنبض مروحة المبخر بشكل مستقل عن 
الضاغط أثناء التشغيل العادي. ارجع إلى دليل الخدمة أو اتصل بالدعم الفني 

على رقم 8829-733-800-1إذا لم تكن متأكًدا من الوظيفة المالئمة.

ملحوظة مهمة فيما يتعلق بوحدات الفريزر:

بعد بدء التشغيل، يدخل نظام التحكم وضع DEFROST )إذابة الثلج( مباشرة. 
ستبقى مروحة الضاغط والمكثف، وكذلك مروحة المبخر، متوقفة حتى تكتمل 
الثلج األولية هذه حتى  إذابة  الثلج األولية. يمكن أن تستغرق دورة  إذابة  دورة 

15 دقيقة، بعدئذ تبدأ دورة التجميد.

عند توصيل الفريزر بالكهرباء، ويستكمل نظام التحكم عملية بدء التشغيل بما في 
ذلك دورة إذابة الثلج األولية )انظر أعاله(، سيبدأ نظام التحكم اإللكتروني في 
درجة الحرارة دورة تشغيل لمروحة المبخر والضاغط ومحرك مروحة المكثف 

للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية للوحدة على إعداد التحكم.

إذابة الثلج في الفريزر تلقائًيا

يقوم نظام التحكم أيًضا بمراقبة الوقت الكلي لتشغيل الضاغط ويدخل دورة إلذابة 

5 ساعات منذ آخر  أكبر من  الضاغط  لتشغيل  الكلي  الوقت  الثلج عندما يكون 
دورة إلزالة الثلج أو إذا انخفضت درجة حرارة ملف المبخر إلى أقل من 34- 

درجة فهرنهايت )يشير ذلك إلى وجود كميات زائدة من الثلج على الملف(.

إذابة الثلج في الفريزر يدوًيا

إذا كان من المطلوب إذابة الثلج يدوًيا، فقط قم بفصل الوحدة عن التيار الكهربائي 
يقوم  التحكم  نظام  ذلك  الكهربائي. سيجعل  بالتيار  توصيلها  أعد  ثم  ثوان،  لعدة 

بإعادة بدء التشغيل ثم الدخول في دورة إذابة الثلج مرة أخرى.

وعندما يدخل نظام التحكم وضع إذابة الثلج، سواء الوضع اليدوي أو التلقائي، 
يقوم بإيقاف تشغيل محرك مروحة المبخر والضاغط ومحرك مروحة المكثف، 
ويشغل سخان إذابة الثلج لتسخين ملف المبخر وإذابة كل الثلج المتراكم خالل 
الثلج لمدة 8 دقائق  إذابة  التحكم في دورة  السابقة. سيستمر نظام  التبريد  دورة 
كحد أدنى و30 دقيقة كحد أقصى حسب كمية الثلج المتراكم على ملف المبخر.

وبعد اكتمال دورة إذابة الثلج، يعود نظام التحكم إلى دورة التبريد العادية، لكن 
على الرغم من ذلك لن يعمل محرك مروحة المبخر لمدة دقيقتين من بعد بدء 

تشغيل محرك مروحة المكثف والضاغط.

مكان وضبط مفتاح التحكم اإللكتروني في درجة الحرارة 

ال تقم أبًدا بلف القرص ألكثر من رقم واحد واحرص دائًما على السماح بـ 8 
ساعات لتثبيت درجة الحرارة قبل إجراء أي عمليات ضبط إضافية. يوجد مفتاح 
الوحدة )انظر الصورة(.  الخلفي من  بالجانب  تقع  التي  التحكم  التحكم في علبة 
هذا المفتاح مضبوط في المصنع على النطاق األوسط للحفاظ على درجة حرارة 
-3 درجات فهرنهايت )-18 درجة مئوية( للوحدة الداخلية. للضبط على درجات 
حرارة أقل، أدر القرص يميًنا. ولزيادة درجة الحرارة، أدر القرص يساًرا. وأدر 

القرص يساًرا بشكل كامل إليقاف تشغيل نظام التبريد.

تشغيل مروحة المبخر
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وفصل  التشغيل(  )إيقاف   OFF على  الترموستات  ضبط  يجب 
وظائف  أو  الخدمة  أداء  عند  الكهربائي  التيار  عن  الوحدة 

المبردة. للمنطقة  التنظيف  الصيانة أو 
الثالجات ووحدات الفريزر

الثالجات ووحدات الفريزر
يمكن تنظيف األسطح الداخلية والخارجية بالماء الدافئ والصابون. وإذا لم يكن 
ذلك كافًيا، جرب استخدام األمونيا والماء أو منظف سائل غير كاشط. عند تنظيف 
السطح الخارجي، احرص دائًما على الفرك باستخدام “حبيبات” الفوالذ الذي ال 

يصدأ لتجنب التسبب في تجريح طالء السطح الخارجي.
ال تستخدم منظف كاشط ألنه يمكن أن يتسبب في خدش أسطح الفوالذ الذي ال 

يصدأ والبالستيك وقد يؤدي إلى تلف أطراف توصيل القاطع والحشيات.

تنظيف ملف المكثف
يتطلب ملف المكثف التنظيف بانتظام، يوصى بإجراء ذلك كل 90 يوًما. وعلى 
الرغم من ذلك، في بعض الحاالت يمكن أن يوجد ركام وأتربة أو دهون متراكمة 
بكميات كبيرة قبل انتهاء فترة الـ 90 يوًما. في هذه الحاالت يجب تنظيف ملف 

المكثف كل 30 يوًما.
إذا كانت المواد المتراكمة على الملف تتكون من أتربة وركام خفيف فقط، يمكن 
تنظيف ملف المكثف باستخدام فرشاة بسيطة، لكن األتربة المتراكمة بكميات أكبر 
يمكن أن تتطلب التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو حتى نفخ الهواء المضغوط عبر 

ملف المكثف.
في حال وجود دهن كثيف، توجد عوامل لتنظيف الدهن متوافرة لالستخدام مع 
وحدات التبريد، وبالنسبة لملفات المكثف على وجه الخصوص. يمكن أن يتطلب 

ملف المكثف الرش بعامل لتنظيف الدهن ثم النفخ بالهواء المضغوط.
إذا لم تحافظ على نظافة ملف المكثف، يمكن أن يتسبب ذلك مبدئًيا في ارتفاع 
درجات الحرارة وزيادة أوقات التشغيل، والتشغيل باستمرار عندما تكون ملفات 
المكثف متسخة أو مسدودة يمكن أن يتسبب في تعطل الضاغط. كما أن تجاهل 
إجراءات تنظيف ملف المكثف سيؤدي إلى إلغاء أي ضمانات مصاحبة للضاغط 

أو زيادة تكاليف استبدال الضاغط.

الغسيل خالل  في  الضغط  مياه عالي  تيار  باستخدام  أبًدا  تقم  ال 
إجراء التنظيف هذا ألن الماء يمكن أن يتسبب في تلف المكونات 

الكهربائية في ملف المكثف أو بالقرب منه.

للحفاظ على أداء التبريد المالئم، يجب تنظيف ريش المكثف من األتربة واألوساخ 
والدهن بانتظام. يوصى بالقيام بذلك كل ثالثة شهور على األقل. وفي حال انسداد 
المكثف تماًما خالل ثالثة شهور، يجب زيادة عدد مرات التنظيف. قم بتنظيف 
المكثف باستخدام المكنسة الكهربائية أو فرشاة خشنة. وإذا كان شديد االتساخ، فقد 

تحتاج إلى الحصول على منظفات المكثفات المتاح تجارًيا. 

تنظيف الفوالذ الذي ال يصدأ والعناية به
هناك عدة خطوات مهمة يجب اتخاذها لمنع تشوه األلوان أو تكون الصدأ على 
الفوالذ الذي ال يصدأ. أوالً، نحتاج إلى فهم خواص الفوالذ الذي ال يصدأ. يحتوي 
الفوالذ الذي ال يصدأ على من 70 إلى %80 حديد قابل للصدأ. كما يحوي من 
12 إلى %30 كروم يكون طبقة سلبية غير مرئية على سطح الفوالذ ويعمل 
كغالف واقي ضد التآكل. وطالما بقيت الطبقة الواقية سليمة، يبقى المعدن من 
الفوالذ الذي ال يصدأ. أما إذا انكسرت الطبقة الرقيقة أو تلوثت، يمكن أن تبدأ 

العناصر الخارجية في التفاعل مع الفوالذ وتكوين الصدأ أو تشوه األلوان.

يتطلب تنظيف الفوالذ الذي ال يصدأ بشكل مالئم استخدام قطع قماش ناعمة أو 
أدوات فرك بالستيك.

الفرش  أو  الفوالذية  الفرك  أدوات  استخدام  على  أبًدا  تقدم  ال 
السلكية أو المكاشط!

غير  منظفات  استخدام  أو  قلوية  قاعدة  ذات  التنظيف  محاليل  تكون  أن  يجب 
محتوية على كلوريد. أي منظف يحتوي على كلوريدات سيتسبب في تلف الطبقة 
الواقية للفوالذ الذي ال يصدأ. توجد الكلوريدات بشكل شائع أيًضا في الماء العسر 
واألمالح والمنظفات المنزلية والصناعية. في حال استخدام منظفات تحتوي على 
كلوريد، تأكد من الشطف بشكل متكرر والتجفيف جيًدا بعد االنتهاء من التنظيف.
يمكن تنظيف الفوالذ الذي ال يصدأ دورًيا بالماء والصابون. ويجب تنظيف البقع 
البالستيك. من  الدهون باستخدام منظف غير كاشط وأداة فرك من  الصعبة أو 
الجيد دائًما أن نقوم بالفرك باستخدام حبيبات الفوالذ. توجد أيًضا منظفات للفوالذ 
للفوالذ  الواقية  للطبقة  الخارجي  السطح  استرداد  يمكنها  متوافرة  الذي ال يصدأ 

والحفاظ عليها.
العالمات المبكرة النهيار الفوالذ الذي ال يصدأ يمكن أن تشمل الثقوب والتشققات 
الصغيرة. وإذا بدأ ذلك في الحدوث، قم بالتنظيف جيًدا وابدأ استخدام منظفات 

الفوالذ الذي ال يصدأ لمحاولة استرداد سلبية الفوالذ.

ال تقم أبًدا باستخدام محلول تنظيف ذي قاعدة حمضية! الكثير 
من المنتجات الغذائية بها محتوى حمضي يمكن أن يتسبب في 
المصنوعة  تنظيف األسطح  تأكد من  الخارجي.  السطح  تدهور 
من الفوالذ الذي ال يصدأ المستعملة مع كل المنتجات الغذائية. 
العناصر الشائعة تشمل الطماطم والفلفل والخضروات األخرى.

أثناء تشغيل الضاغط، قم بفك  إذا الحظت أن الفريزر الخاص بك يهتز بشدة 
المسامير القالووظ المثبتة للضاغط )لكن دون أن تزيلها(. وبالنسبة للطرازات 

التي تكون شبه محكمة الربط، قم بالفك قبل التشغيل.

صيانة الحشية
تتطلب الحشيات التنظيف بانتظام لمنع تراكم العفن والفطر والحفاظ على مرونة 
الحشية في نفس الوقت. يمكن تنظيف الحشية باستخدام الماء الدافئ والصابون. 
أن  يمكن  ذلك  الحشيات ألن  جًدا على  القوية  التنظيف  منتجات  استخدام  تجنب 

يجعلها هشة ويحول دون األداء المناسب لموانع التسرب.

خطـر

تنبيــه

تنبيــه تنبيــه

الصيانة
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ال تستخدم أيًضا األدوات الحادة أو السكاكين في خدش أو تنظيف الحشية ألنها 
يمكن أن تتسبب في تمزق الحشية وانقطاع المنفاخ.

االستعانة  أو  أدوات  استخدام  تتطلب  وال  بسهولة  لالستبدال  قابلة  الحشيات 
بأشخاص معتمدين للخدمة. وهذه الحشيات تكون بنمط “النابض” ويمكن نزعها 
من الحز الموجود بالباب و”ضغط” الحشيات الجديدة في مكان الحشيات القديمة..

األبواب/ المفصالت
يمكن أن تصبح األبواب والمفصالت سائبة بمرور الوقت ومع االستخدام الزائد. 
إذا ال حظت أن الباب بدأ يكون سائًبا، عندئذ يصبح من الضروري إحكام ربط 
البراغي المثبتة لدعامات المفصلة في إطار الوحدة. وإذا كانت األبواب سائبة أو 
غير محكمة الربط، يمكن أن يتسبب ذلك في نزع المفصلة من اإلطار، وهو ما 
يمكن أن يتسبب في تلف األبواب ومفصالت الباب. في بعض الحاالت يمكن أن 

يتطلب ذلك االستعانة بوكالء خدمة أو أفراد صيانة مؤهلين.
وإذا كان من الضروري ضبط الباب، التزم بهذه التعليمات:

المقبض، استخدام مفتاح ربط 5/16 . 1 الباب يتطلب الخفض على  إذا كان 
بوصة لفك براغي المفصلة وتركيب قطعة مباعدة خارج المفصلة )انظر 

الشكل التوضيحي 1(. أحكم ربط البراغي.
2 . 5/16 ربط  مفتاح  استخدام  المقبض،  على  الرفع  يتطلب  الباب  كان  إذا 

بوصة لفك براغي المفصلة وتركيب قطعة مباعدة داخل المفصلة )انظر 
الشكل التوضيحي 2(. أحكم ربط البراغي.

صيانة نظام الصرف
كل وحدة مزودة بنظام صرف يوجد داخل الوحدة ويقوم بإزالة التكثيف من ملف 
المبخر ويبخره إلى حوض مبخر تكثيف خارجي. وكل نظام صرف يمكن أن 
إذا  ينفصل وال يستطيع تحريك أو ضخ الصرف.  أو  الربط  يصبح غير محكم 
الحظت تراكم الماء بشكل زائد على السطح الداخلي للوحدة، تأكد من أن أنبوب 
الصرف موصول من غالف المبخر إلى حوض الصرف لمبخر التكثيف. وفي 
حال تجمع الماء تحت الوحدة، قد تحتاج إلى فحص أنبوب صرف مبخر التكثيف 
للتأكد من أنه ال يزال موجودا داخل حوض الصرف. من األهمية بمكان أن تقوم 
بتسوية الوحدة ألنها مصممة للصرف بشكل مالئم عندما تكون مثبتة على سطح 
مستو، وإذا لم تكن األرضية مستوية فيمكن أن يسبب ذلك مشاكل في الصرف. 
تأكد من أن كل خطوط الصرف خالية من العوائق، غالًبا ما توجد منتجات غذائية 

تسد خطوط الصرف وتسبب تراكم الماء والفيض من حوض الصرف.

تنبيه الخدمة
أثناء  الضاغط  عن  مستقل  بشكل  المبخر  مروحة  تنبض  أو  و/  تدور  أن  يمكن 
رقم على  الفني  بالدعم  اتصل  أو  الخدمة  دليل  إلى  ارجع  العادي.   التشغيل 

8829-733-800-1 إذا لم تكن متأكًدا من الوظيفة المالئمة.

الشكل التوضيحي 1: 
اجلانب اخلارجي للمباعد

الشكل التوضيحي 2: 
اجلانب الداخلي للمباعد

الصيانة، يتبع
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قائمة قطع الغيار للثالجة
سالسل الثالجة 402/406، 230 فولت / 50 هرتز / 1 طور

الوصف  رقم الجزء  
عجلة 3 بوصة، مزودة بفرامل  3234025

عجلة 3 بوصة، بدون فرامل  3234024
عجلة 5 بوصة، بدون فرامل  3234160

عجلة 5 بوصة، مزودة بفرامل  3234161
رجل 6 بوصة  3234791

أنبوب شعري، .044 بوصة id × 144 بوصة  0074057
R404A ضاغط، من 230 إلى 240 فولت  3526994

مكثف بدء تشغيل الضاغط  3516451
مرحل بدء تشغيل الضاغط  3516452
ملف التكثيف، الغازالساخن  158-ATA-0050

حوض التكثيف  149-AWM-0040
ملف المكثف  3516275

شفرة مروحة المكثف  3516172
واقي مروحة المكثف  3516173

محرك مجموعة الباب، 27 بوصة، الجانب األيسر  2162692
مجموعة الباب، 27 بوصة، الجانب األيمن  000-B3I-0032

حشية الباب  1702623
ملف المبخر  3516116

شفرة مروحة المبخر  3516172
واقي مروحة المبخر  3516173

محرك مروحة المبخر، 240-230 فولت  2162692
مجفف المرشح  3516321

طقم المفصلة )المفصلة اليسرى أو اليمنى(  0420067
رف  3978271

مشبك الرف  3235014
نظام التحكم في درجة الحرارة  2194759KT 

)يشمل مفتاح التحكم والقرص ولوحة القرص(  
قرص التحكم في درجة الحرارة فقط  2194761

الترمومتر، مزود بمفصالت  3516135

سلسلة الثالجة 4048، 230 فولت / 50 هرتز / 1 طور

الوصف  رقم الجزء  
عجلة 3 بوصة، مزودة بفرامل  3234025

عجلة 3 بوصة، بدون فرامل  3234024
عجلة 5 بوصة، بدون فرامل  3234160

عجلة 5 بوصة، مزودة بفرامل  3234161
رجل 6 بوصة  3234791

أنبوب شعري، .id × 144 044 بوصة”  0074057
R404A ضاغط، من 230 إلى 240 فولت  3526994

مكثف بدء تشغيل الضاغط  3516451
مرحل بدء تشغيل الضاغط  3516452
ملف التكثيف، الغازالساخن  158-ATA-0050

حوض التكثيف  149-AWM-0040
ملف المكثف  3516275

شفرة مروحة المكثف  3516172
واقي مروحة المكثف  3516173

محرك مروحة المكثف، 240-230 فولت  2162692
مجموعة الباب، 24 بوصة، الجانب األيسر  000-B3I-0035
مجموعة الباب، 24 بوصة، الجانب األيمن  000-B3I-0034

حشية الباب  1702622
ملف المبخر  3516116

شفرة مروحة المبخر  3516172
واقي مروحة المبخر  3516173

محرك مروحة المبخر، 240-230 فولت  2162692
مجفف المرشح  3516321

طقم المفصلة )المفصلة اليسرى أو اليمنى(  0420067
رف  3978272

نظام التحكم في درجة الحرارة   2194759KT 
)يشمل مفتاح التحكم والقرص ولوحة القرص(  

قرص التحكم في درجة الحرارة فقط  2194761
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اجلهد الكهربي للخط
فولت / 50 هرتز / 1 طور 220
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قائمة قطع غيار الفريزر
سالسل الفريزر 403/407، 230 فولت / 50 هرتز / 1 طور

الوصف  رقم الجزء  
عجلة 3 بوصة، مزودة بفرامل  3234025

عجلة 3 بوصة، بدون فرامل  3234024
عجلة 5 بوصة، بدون فرامل  3234160

عجلة 5 بوصة، مزودة بفرامل  3234161
رجل 6 بوصة  3234791

أنبوب شعري، .id × 168 036 بوصة  0074058
R-404a ،الضاغط، 220 – 240 فولت  3527013

مرحل الضاغط  2194820
مكثف بدء تشغيل الضاغط  2194821
ملف التكثيف، الغازالساخن  158-ATA-0050

حوض التكثيف  149-AWM-0040
ملف المكثف  3516275

شفرة مروحة المكثف، لكسان شفاف  3516172
واقي مروحة المكثف  3516173

محرك مروحة المكثف. 230 فولت  2162692
التحكم، الفريزر، 230 فولت، 407، الطقم  2194964-6KT-S

سخان إذابة الثلج  2194774
مجموعة الباب، 27 بوصة، الجانب األيسر  000-B3I-0031
مجموعة الباب، 27 بوصة، الجانب األيمن  000-B3I-0032

حشية الباب  1702623
ملف المبخر  3516418

شفرة مروحة المبخر، لكسان شفاف  3516172
واقي مروحة المبخر  3516173

محرك مروحة المبخر، 230 فولت  2162692
مجفف المرشح  3516321

واقي السخان، 18 بوصة  3978055
طقم المفصلة )المفصلة اليسرى أو اليمنى(  0420067

رف  3978271
مشبك الرف  3235014

سلسلة الفريزر 4148، 230 فولت / 50 فولت / 1 طور

الوصف  رقم الجزء  
3” عجلة 3 بوصة، مزودة بفرامل  3234025

3” عجلة 3 بوصة، بدون فرامل  3234024
عجلة 5 بوصة، بدون فرامل   3234160

عجلة 5 بوصة، مزودة بفرامل  3234161
رجل 6 بوصة  3234791

أنبوب شعري ).id  × 120 042 بوصة(  000-CIN-0127
ضاغط  3527011

مكثف بدء تشغيل الضاغط  2162755
مرحل بدء تشغيل الضاغط  2184822
ملف التكثيف، الغازالساخن  158-ATA-0050

حوض التكثيف  149-AWM-0040
ملف المكثف  3516276

شفرة مروحة المكثف، لكسان شفاف  3516172
محرك مروحة المكثف  2162719

سخان إذابة الثلج  2194688
مؤقت إذابة الثلج  2194160

الباب، 24 بوصة، الجانب األيسر  000-B3I-0035
الباب، 24 بوصة، الجانب األيمن  000-B3I-0034

حشية الباب  1702622
ملف المبخر  3516418

شفرة مروحة المبخر، أسود  3517356
واقي مروحة المبخر  3516173

محرك مروحة المبخر  2162692
مجفف المرشح  3516321

واقي السخان، 18 بوصة  3978055
طقم المفصلة )المفصلة اليسرى أو اليمنى(  0420067

رف  3978272
الترموستات، ميكانيكي، الفريزر  3516043
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 .Delfield إرشادات العمل الموحدة إلصالح أو استبدال أجزاء أجهزة
النصائح أو التوصيات المقدمة من تقنيي الخدمة في Delfield ال تشكل أو تضمن أي تغطية خاصة.

يسمح بفترة ساعة واحدة كحد أقصى لتشخيص العنصر المعيب.  •
يسمح بفترة ساعة واحدة كحد أقصى السترداد األجزاء غير المخزنة.  •

سيتم التعويض على مسافة سفر 100 ميل ذهاب وعودة وساعتين كحد أقصى.  •
لن يتم التعويض عن الوقت اإلضافية والتركيب/ بدء التشغيل وعمليات الضبط العادية للتحكم والصيانة العامة وانكسار الزجاج والتلف أثناء الشحن و/ أو   •

التصحيح وأخطاء التركيب لدى المستخدم النهائي بموجب الضمان ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على ذلك مع توكيل أعمال الخدمة من Delfield. يجب أن 
تقدم الرقم مع مطالبة الخدمة.

يسمح بالعمل لمدة ساعة واحدة لالستبدال:
• المتعهد/ المرحل • الترموستات  

• المحول • المفتاح الالنهائي  
• موتور وشفرة مروحة المبخر/ المكثف • مفتاح انحشار الباب  

• موتور وشفرة مروحة التدوير • ملف الوشيعة  
• مفتاح التحكم في المعالج الدقيق • الحد األعلى/ مفتاح الواقي الحراري  
• مستشعر/ مجس مستوى الماء • مفتاح تأخير المروحة/ إنهاء إذابة الثلج  

• مفصالت وأقفال وحشيات الباب • عناصر بدء تشغيل الضاغط وعنصر الحماية من الحمل الزائد  
• عنصر التكثيف • مؤقت إذابة الثلج  

• الزنبركات/ الخافض • الترمومتر  
• علبة التروس

العمل لمدة ساعتين لالستبدال:
• التحكم في الضغط • عنصر إذابة الثلج  

• صمام الوشيعة • عنصر التسخين  
• تحديد/ إصالح التسرب

العمل لمدة 3 ساعات لالستبدال:
• ملف المكثف أو المبخر   CPR أو EPR صمام •

• صمام االمتداد

العمل لمدة 4 ساعات لالستبدال:
• الضاغط

يشمل ذلك استرداد غاز التبريد والفحص للتحقق من التسرب.
55 دوالر كحد أقصى تعويض السترداد غاز التبريد )شامل آلة االسترداد أو المضخة أو المصباح أو الزيت أو التدفق أو اللوازم الصغرى

أو اللحام أو قضيب اللحام أو النيتروجين أو الرسوم المشابهة(.

غازات التبريد:
• R22: سيتم التعويض بمبلغ 4 دوالر/ رطل أو 25 سنت/ أونسة كحد أقصى.

• R134A: سيتم التعويض بمبلغ 5 دوالر/ رطل أو 31 سنت/ أونسة كحد أقصى.

• R404A: سيتم التعويض بمبلغ 15 دوالر/ رطل أو 1 سنت/ أونسة كحد أقصى.
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كوفينجتون، تينيسي ماونت بليزنت، ميتشجان
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!Delfield شكرا لك على اختيار

يمكنك الحصول على المساعدة من خالل االتصال بالهاتف. ساعد فريق مندوبي خدمة العمالء المحترفين 
واللطفاء لدينا عن طريق جعل رقم الطراز ورقم المسلسل الخاص بجهاز في المتناول أثناء االتصال برقم 

الهاتف 8829-733 )800(. 
.

 _______________ _____________________ رقم المسلسل:  الطراز:

 _________________ تاريخ التركيب:

 
للحصول على قائمة بمخازن أجزاء Delfield المعتمدة، قم 
.www.delfield.com بزيارة موقعنا على اإلنترنت على

سجل ضمان Delfield الخاص بك عبر 
 www.delfield.com اإلنترنت. اذهب إلى

تحت عالمة الخدمة لالستكمال.


