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 TGN ثالجات وُمجّمدات
دليل التركيب

TRUE MANUFACTURING CO., INC.

TGN-1R-1S-HCTGN-2R-2S-HC

TRUE MANUFACTURING CO., INC.
2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434

2400-240 )636( • فاكس: 272-2408-)636(

الفاكس الدولي: 325-6152-)800( • 272-7546-)636(

(800)-424-TRUE (424-8743) :قسم قطع الغيار
فاكس قسم قطع الغيار: 272-9471-)636(

أمريكا الشمالية – كندا والكاريبي
هاتف مطالبات الضمان: 855-878-9277 1+ 
فاكس مطالبات الضمان: 636-980-8510 1+ 

WarrantyInquiries@TrueMfg.com :البريد اإللكتروني لمطالبات الضمان
هاتف الخدمة الفنية: 855-372-1368 1+ 

Service@TrueMfg.com :البريد اإللكتروني الفني
من 7 صباًحا إلى 6 مساًء بالتوقيت القياسي المركزي، من اإلثنين إلى الجمعة، 

من 8 صباًحا إلى 12 مساًء يوم السبت

المملكة المتحدة، أيرلندا، الشرق األوسط، 
أفريقيا والهند

الهاتف: 800-783-2049 (0) 44+ 
 Service-EMEA@TrueMfg.com

من 8:30 صباًحا إلى 5:00 مساًء من االثنين إلى الجمعة

االتحاد األوروبي وكومنولث الدول المستقلة
الهاتف: 7622-6883-0 (0) 49+ 

Service-EMEA@TrueMfg.com
من 8:00 صباًحا إلى 5:00 مساًء من االثنين إلى الجمعة

أستراليا
الهاتف: 2-9618-9999 61+ 

Service-Aus@TrueMfg.com
من 8:30 صباًحا إلى 5:00 مساًء من االثنين إلى الجمعة

المكسيك
الهاتف: 555-804-6343/44 52+ 

Service-MexicoCity@TrueMfg.com
من 9 صباًحا إلى 5:30 مساًء من االثنين إلى الجمعة

أمريكا الالتينية
الهاتف: 555-804-6343/44 52+ 
ServiceLatAm@TrueMfg.com

من 9 صباًحا إلى 5:30 مساًء من االثنين إلى الجمعة

دليل التركيب
TGN ثالجات وُمجّمدات
ترجمة التعليمات األصلية
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لقد اشتريت للتو أروع ثالجة تجارية متاحة. ويمكنك توقع سنوات عديدة من التشغيل الخالي من المتاعب.

جدول المحتويات
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كيف تحافظ على ثالجة True للحصول على التشغيل األكثر كفاءة ونجاًحا
لقد قمت بتحديد وحدة تبريد من أروع وحدات التبريد التجاري الموجودة. فقد تم صناعتها تحت رقابة صارمة فقط باستخدام أفضل جودة مواد متاحة. سيمنحك مبرد TRUE، عند 

صيانته بشكل صحيح، التشغيل الخالي من المتاعب للعديد من السنوات.
تحذير – استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له كما هو موضح في دليل التركيب هذا.

احرص أثناء التشغيل أو الصيانة أو إجراء اإلصالحات على تجنب تعرض أي • 
جزء/مكون من الخزانة للقطع أو الضغط.

قد تتعرض الوحدات لخطر االنقالب أثناء اإلزالة من الصندوق أو التركيب أو • 
عند تحريك الوحدة.

تأكد، قبل االستخدام، من أن الوحدة مركبة بشكل صحيح، وموضوعة وفقًا • 
لتعليمات التركيب.

ال يُسمح باستخدام هذا الجهاز أو تنظيفه أو صيانته من قِبل األشخاص (بما في • 
ذلك األطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين 
يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم اإلشراف عليهم أو توجيههم.

ال تسمح لألطفال باللعب بالجهاز، أو التسلق عليه، أو الوقوف عليه، أو التعلق • 
بأرفف الوحدة، لتجنب تلف الثالجة وتعرض األشخاص لإلصابة.

ال تلمس األسطح الباردة الموجودة في حجرة المجمد عندما تكون األيدي مبتلة أو • 
رطبة. فقد يلتصق الجلد بهذه األسطح شديدة البرودة.

افصل الثالجة قبل التنظيف وإجراء اإلصالحات.• 
ضبط أدوات التحكم في درجة الحرارة على الوضع 0 أو إيقاف تشغيل أداة تحكم • 

إلكترونية قد ال يزيل الطاقة من جميع المكونات (مثل دوائر اإلضاءة، والسخانات 
المحيطة، ومراوح المبخر).

ال تخزن أو تستخدم البنزين أو غيره من األبخرة والسوائل القابلة لالشتعال • 
بالقرب من هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.

ال تخزن المواد المتفجرة مثل علب األيروسول ذات المواد الدافعة القابلة لالشتعال • 
في هذا الجهاز.

حافظ على أصابعك بعيًدا عن مناطق "نقطة القرص"؛ فالخلوص الموجود بين • 
األبواب والخزانة يجب أن يكون صغيًرا؛ فكن حذًرا عند غلق األبواب عندما 

يكون هناك أطفال في المنطقة.
ال تستخدم األجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام بالوحدات ما لم تكن • 

األجهزة من النوع الموصى به من قِبل الشركة المصنعة.
مالحظة: يجب أن تتم جميع أعمال الصيانة من قِبل فني مؤهل.

انظر ملصق الرقم التسلسلي الموجود داخل الخزانة لمعرفة نوع تبريد الوحدات. بالنسبة إلى التبريد الهيدروكربوني (R290 فقط)، انظر أدناه:
خطر – خطر الحريق أو االنفجار. استخدام مواد تبريد قابلة لالشتعال. ال تستخدم األجهزة الميكانيكية لتذويب الثالجة. ال تثقب أنابيب مادة التبريد، واتبع 

 تعليمات التعامل بعناية. ال يتم اإلصالح إال بواسطة موظفي الخدمة المدربين.

خطر – خطر الحريق أو االنفجار (يتم استخدام مواد تبريد قابلة لالشتعال)، راجع دليل اإلصالح/دليل المالك قبل محاولة صيانة هذا المنتج. يجب اتباع جميع 
 احتياطات السالمة. تخلص من المنتج بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية واالتحادية. اتبع جميع احتياطات السالمة.

تنبيه – حافظ على عدم وجود أي عوائق في جميع فتحات التهوية الموجودة في صندوق الجهاز أو في المبيت المحيط بالجهاز.

خطر!
 خطر انحباس 

األطفال

التخلص السليم من الخزانة
إن مخاطر انحباس األطفال واختناقهم ليست مشاكل الماضي. فالثالجات الخردة أو 

المهجورة ال تزال تمثل خطورة، حتى إذا ظلت موجودة "لبضعة أيام فقط." إذا كنت 
تنوي التخلص من ثالجتك القديمة، فيرجى اتباع التعليمات التالية للمساعدة في منع 

وقوع حوادث.

قبل التخلص من الثالجة القديمة أو المجمد القديم: 
انزع األبواب.• 
اترك األرفف في مكانها بحيث ال يتمكن األطفال من التسلق بالداخل بسهولة.• 

خطر – خطر الحريق أو االنفجار. يتم استخدام مادة عازلة و/
أو مادة تبريد قابلة لالشتعال. تخلص من الكل وفقًا للوائح المحلية 

واالتحادية. اتبع جميع احتياطات السالمة.

تحذير التخلص من الخزانة

معلومات السالمة والتحذير الخاصة بمادة التبريد

احتياطات السالمة والتحذير األساسية

 خطر!
خطر انحباس األطفال
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قبل التركيب
الملكية

للتأكد من أن وحدتك تعمل بشكل صحيح من أول يوم، يجب تركيبها بشكل صحيح. 
 TRUE ونوصي بشدة أن يقوم ميكانيكي تبريد ُمدرب وكهربائي مؤهل بتركيب معدة

الخاصة بك. تكلفة التركيب االحترافي هي أموال أنفقت بشكل جيد.
قبل البدء في تركيب وحدة TRUE، افحصها بعناية للتأكد من عدم وجود تلف بسبب 

الشحن. في حالة اكتشاف تلف، قم على الفور بتقديم دعوى إلى ناقل البضائع.
TRUE ليست مسؤولة عن التلف الذي يحدث أثناء الشحن.

موقع الخزانة
تم اختبار الجهاز من IEC وISO وفقًا لتصنيف المناخ 5 ]درجة الحرارة • 

104°فهرنهايت (40°درجة مئوية)، والرطوبة النسبية %40[.
للتشغيل السليم يجب أال تقل درجات الحرارة المحيطة عن 60°فهرنهايت • 

)15.5°درجة مئوية) وأال تزيد عن 104°فهرنهايت (40°درجة مئوية).
الجهاز غير مناسب لالستخدام في األماكن المفتوحة.• 
الجهاز غير مناسب لالستخدام في األماكن التي قد تُستخدم فيها آلة غسل تعمل • 

بالضغط أو خرطوم يعمل بالضغط.
تأكد من أن الموقع يوفر خلوًصا مناسبًا وتدفق هواء كافيًا للخزانة.• 
تأكد من أن اإلمداد بالطاقة الخاص بالخزانة يتوافق مع ورقة مواصفات الخزانة • 

أو لوحة بيانات الخزانة، ومن أنه يقع في نطاق الجهد المقنن (+/- 5%). وتأكد 
أيًضا من أن األمبير المقدر الخاص بالدائرة الكهربائية صحيح، ومن أنها مؤرضة 

بشكل سليم.
يجب دائًما توصيل الخزانة بالدائرة الكهربائية الفردية الخاصة بها. ويجب منع • 

استخدام قوابس المهايئ وأسالك التمديد.

إشعار للعميل
خسارة أو تلف المنتجات في الثالجة/المجمد غير مشمول 

في الضمان. وباإلضافة إلى إجراءات التركيب التالية 
 الموصى بها، يجب عليك تشغيل الثالجة/المجمد لمدة 
24 ساعة قبل االستخدام، للتحقق من التشغيل السليم.

115
المسافة بالقدم إلى مركز الِحملفولت
2030405060708090100120140160األمبير
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مخطط مقياس األسالك

الخلوص
الجزء الخلفياألجزاء الجانبيةالجزء العلوي

TGN 3 بوصة (76.2 ملم)0 بوصة (0 ملم)3 بوصة (76.2 ملم)مجّمد

 TGN 1 بوصة (25.4 ملم)0 بوصة (0 ملم)0 بوصة (0 ملم)ثالجة

تحذير – يبطل الضمان إذا لم تكن التهوية كافية.
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التركيب

تحذير – قد تتعرض الوحدات لخطر االنقالب أثناء اإلزالة من 
الصندوق أو التركيب أو عند تحريك الوحدة.

الشكل 1. أزل التغليف الخارجي.

الشكل 2. مواقع مسامير الشحن.

الشكل 3. عند رفع الوحدة ال تستخدم أسطح الطاولة، أو األبواب/األدراج، أو الشبكات كنقطة رفع.

اإلزالة من الصندوق
األدوات المطلوبة

تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:
مفتاح ربط قابل للضبط• 
مفك براغي فيليبس• 
ميزان ضبط االستواء• 

الطريقة
أزل التغليف الخارجي (الكرتون ولفافات البالستيك وزوايا الحماية المصنوعة . 1

من الفوم وقطع البالستيك). انظر الشكل 1. قم بالفحص للتأكد من عدم وجود 
تلف مخفي. مرة أخرى، قدم دعوى على الفور مع ناقل البضائع في حالة 

وجود تلف.
أزل جميع مسامير الشحن التي تثبت القاعدة الخشبية بأسفل الخزانة، وذلك . 2

باستخدام مفتاح ربط قابل للضبط. انظر الشكل 2.
مالحظة: انقل الوحدة إلى أقرب مكان ممكن للموقع النهائي قبل إزالة القاعدة 

الخشبية. قد تتطلب بعض الطرازات إزالة الشبكة/الغطاء األمامي و/أو الخلفي 
للوصول إلى مسامير الشحن.

في حالة عدم استخدام أرجل االستواء أو العجالت، أزل الخزانة من القاعدة . 3
الخشبية وضع القاعدة الخشبية جانبًا.

مالحظة: ال ترفع الخزانة من أسطح الطاولة، أو األبواب، أو األدراج، أو 
الشبكات.

في حالة استخدام أرجل االستواء أو العجالت، قم بتدوير الخزانة على القاعدة 
الخشبية (انظر الشكل 3) وراجع تعليمات التركيب في الصفحة 6.

مالحظة: تذكر ترك الخزانة في وضع عمودي لمدة 24 ساعة قبل توصيلها بمصدر 
الطاقة. توجد مفاتيح الخزانة مع أقفال األبواب في حزمة الضمان.
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التركيب )تابع(

الشكل 1. أدر أرجل االستواء في اتجاه عقارب الساعة لخفض الوحدة.

موقع الخزانة
تأكد من أن خرطوم أو خراطيم التصريف موضوعه في وعاء.. 1
قم بتحرير القابس والسلك من داخل الجزء الخلفي السفلي للمبرد (ال تقم بتوصيله).. 2
ضع الوحدة قريبة بما فيه الكفاية من مصدر اإلمداد بالتيار الكهربائي بحيث ال . 3

يتم استخدام أسالك التمديد مطلقًا.

تركيب أرجل االستواء، أو أرجل االستواء 6 بوصة، أو  العجالت
يتم توفير أرجل االستواء للمساعدة في تسوية الخزانة. توفر األرجل القابلة للضبط 
خلوًصا بمقدار 6 بوصات (152 ملم) أسفل الخزانة. وتوفر العجالت إمكانية تنقل 

الخزانة. 
مالحظة: إذا كانت الخزانة تحتوي على برغي أو عجلة أو أرجل مركزية لضبط 
االستواء، فتأكد من ضبطها بشكل صحيح بحيث تالمس األرض بشكل كامل بعد 

استواء الخزانة.

األدوات المطلوبة
تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:

مفتاح قابل للضبط

الطريقة — أرجل االستواء
عند الوصول إلى أسفل الخزانة، اربط أرجل االستواء في الفتحات المستخدمة لتثبيت 

الخزانة بالقاعدة الخشبية. انظر الشكلين 1 و2. 

الطريقة — أرجل االستواء 6 بوصة )152 ملم(
قم بالوصول إلى أسفل الخزانة، واربط أرجل االستواء في القضيب. انظر . 1

األشكال 3 و4.
تأكد من أن الخزانة مستوية. . 2
إذا لم تكن الخزانة مستوية، فارفع الطرف السفلي للخزانة برفق وادعمه. لف . 3

الطرف السفلي لرجل االستواء للداخل أو للخارج، باستخدام مفتاح ربط قابل 
للضبط، لتسوية الخزانة ودعمها. انظر الشكل 5.

الطريقة — العجالت
حل مسامير العجالت بما يكفي لزلق رقاقات العجالت المزّودة بين محمل العجلة . 1

والقضيب السفلي للخزانة. انظر الشكل 6.
رّكب عدد الرقاقات المطلوب. في حالة استخدام أكثر من رقاقة واحدة، أدر . 2

الفتحات عند زاوية 90 درجة عن بعضها، بحيث ال تكون الفتحات متراّصة. 
انظر األشكال 7 و8.

اربط وثبّت الرقاقات والعجالت باستخدام مفتاح ربط العجالت المتوفر اختياريًا. . 3
اخفض الخزانة، وتأكد من أنها مستوية. إذا لم تكن الخزانة مستوية، فكرر 

العملية حتى تصبح الخزانة مستوية ومدعومة.

الشكل 2. أدر أرجل االستواء عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع الوحدة.

الشكل 5. أدر الطرف السفلي لتسوية الخزانة.

الشكل 4. اربط أرجل االستواء.الشكل 3. حدد موضع الفتحة الملولبة في القضيب.
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التركيب )تابع(

االستواء
يُعد االستواء الصحيح لمبرد TRUE أمًرا في غاية األهمية للحصول على تشغيل ناجح 

(للطرازات غير المتنقلة). يؤثر االستواء على اإلزالة الفعالة لنواتج التكثيف وعلى 
تشغيل الباب.

الطريقة
قم بتسوية الوحدة من األمام إلى الخلف ومن الجانب إلى الجانب اآلخر.

ضع ميزان التسوية على األرضية الداخلية للوحدة بالقرب من األبواب (يجب أن . 1
يكون ميزان التسوية موازيًا لواجهة الخزانة). قم بتسوية الخزانة.

ضع ميزان التسوية على الجزء الخلفي الداخلي للخزانة (مرةً أخرى، يجب . 2
وضع ميزان التسوية بحيث يكون موازيًا لخلفية الخزانة). قم بتسوية الخزانة.

قم بتنفيذ إجراءات مشابهة للخطوتين 1 و2 من خالل وضع ميزان التسوية على . 3
األرضية الداخلية (الجانبين األيسر واأليمن، بالتوازي مع عمق المبرد). قم 

بتسوية الخزانة.
مالحظة: إذا كانت الخزانة تحتوي على برغي أو عجلة أو أرجل مركزية لضبط 
االستواء، فتأكد من ضبطها بشكل صحيح بحيث تالمس األرض بشكل كامل بعد 

استواء الخزانة.

تثبيت الخزانة باألرض
األرضيات األسفلتية معرضة للهجوم الكيميائي. ومن خالل وضع طبقة شريطية على 

األرض قبل وضع المادة المانعة للتسرب سيؤدي ذلك إلى حماية األرض.

الطريقة
اضبط وضع الخزانة، بحيث تترك مسافة 3 بوصة (73 ملم) بين الجدار . 1

والجزء الخلفي للخزانة لضمان التهوية المالئمة.
قم بتسوية الخزانة. يجب أن تكون الخزانة مستوية، من الجانب إلى الجانب . 2

ومن األمام إلى الخلف. للتحقق من أن الخزانة مستوية، ضع ميزان تسوية على 
أرضية الخزانة الداخلية في أربعة أماكن:

ضع ميزان التسوية على األرضية الداخلية للخزانة بالقرب من األبواب أ. 
(يجب وضع ميزان التسوية بحيث يكون موازيًا لواجهة الخزانة). قم بتسوية 

الخزانة.
ضع ميزان التسوية على الجزء الخلفي الداخلي للخزانة (يجب وضع ميزان ب. 

التسوية بحيث يكون موازيًا لخلفية الخزانة). قم بتسوية الخزانة.
نفّذ إجراءات مشابهة للخطوتين "أ." و "ب." عن طريق وضع ميزان  . 

التسوية على األرضية الداخلية اليمنى واليسرى (يجب وضع ميزان التسوية 
بحيث يكون موازيًا لجوانب الخزانة). قم بتسوية الخزانة.

ارسم مخطًطا لقاعدة المبرد على األرض.. 3
ارفع واحجز الجانب األمامي للخزانة.. 4
ضع طبقة من "مادة مانعة للتسرب معتمدة من مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية . 5

)NSF)"، (انظر القائمة أدناه) على األرض بمقدار 2/1 بوصة (13 ملم) داخل 
الجزء األمامي من المخطط المرسوم في الخطوة 4. يجب أن تكون طبقة المادة 

المانعة للتسرب سميكة بما فيه الكفاية إلحكام تثبيت سطح الخزانة بأكمله عند 
خفض الخزانة على مانع التسرب.

ارفع واحجز الجزء الخلفي للخزانة.. 6
ضع المادة المانعة للتسرب على األرض في الجوانب الثالثة األخرى، كما هو . 	

مخطط في الخطوة 5.
اختبر الخزانة للتأكد من أنها محكمة التثبيت على األرض حول محيطها بالكامل.. 	

المواد المانعة للتسرب - المعتمدة من مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية 
)NSF(

 •3M #ECU800 Caulk

 •3M #ECU2185 Caulk

 •3M #ECU1055 Bead

 •3M #ECU1202 Bead

 •Armstrong Cork – Rubber Caulk

 •Products Research Co. #5000 Rubber Caulk

 •G.E. Silicone Sealer

 •Dow Corning Silicone Sealer

الشكل 6. حل مسمار العجلة.

الشكل 	. رّكب عدة رقاقات بزوايا 90 درجة.

الشكل 	. رّكب الرقاقة (الرقاقات).
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التركيب )تابع(

كيفية توصيل الكهرباء
يكون سلك الطاقة لهذا الجهاز مزّوًدا بقابس تأريض يقلل من احتمالية خطر • 

التعرض لصدمة كهربائية.
يجب فحص المأخذ الجداري والدائرة الكهربائية من قِبل فني كهربائي معتمد • 

للتأكد من التأريض المالئم للمأخذ.
إذا كان المأخذ قياسيًا ومزوًدا بسنّين، فأنت تتحمل مسؤولية استبداله بالمأخذ • 

الجداري المؤرض بطريقة صحيحة.
ال تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو إزالة الطرف األرضي عن سلك • 

الطاقة. ولسالمتك الشخصية، يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح.
قبل توصيل وحدتك الجديدة بمصدر اإلمداد بالطاقة، افحص الجهد الوارد باستخدام • 

فولتميتر. إذا كان الجهد المسجل أقل من الجهد المقنن للتشغيل (+/- 5%) ومن 
األمبير المقدر فقم بالتصحيح على الفور. ارجع إلى لوحة بيانات الخزانة لمعرفة 

متطلبات هذا الجهد.
يجب دائًما توصيل الثالجة/المجمد بالدائرة الكهربائية الفردية الخاصة به. فهذا • 

األمر يوفر أفضل أداء، ويمنع الِحمل الزائد على دوائر األسالك الخاصة بالمباني، 
الذي قد يتسبب في خطر اندالع حريق بسبب زيادة حرارة األسالك.

تجنب فصل الثالجة/المجمد عن طريق سحب سلك الطاقة بأي حال من األحوال. • 
أمسك دائًما القابس بإحكام واسحبه من المأخذ.

عند تحريك الثالجة/المجمد ألي سبب، احذر من التفاف سلك الطاقة أو تلفه.• 
أصلح جميع أسالك الطاقة التالفة أو استبدلها في الحال وإال ستتلف. ال تستخدم • 

سلك طاقة يظهر أن به شقوقًا أو تآكالً في أي موضع به أو في أحد طرفيه.
إذا كان سلك الطاقة تالفًا، فيجب استبداله بمكونات صانع المعدات األصلية • 

)OEM). لتفادي الخطر، يجب أن يقوم بذلك مزود خدمة معتمد.

مخطط أسالك الخزانة
مخطط أسالك الخزانة موجود في موقع حجرة الصيانة الخارجية بالخزانة.

 يمكن أيًضا الحصول على نسخة من مخطط األسالك عبر الموقع 
www. truemfg.com/support/serial-number-lookup

الشكل 2. اضغط الزر األحمر إلزالة القابس.الشكل 1. أدرج سلك الطاقة بالكامل في المقبس.

استخدام قوابس المهايئ
ال تستخدم أبًدا قابس مهايئ! يغير قابس المهايئ من تكوين القابس 

األصلي لصانع المعدات األصلية (OEM) عند توصيله بمصدر طاقة.
لن تضمن TRUE أي ثالجة/مجمد تم توصيله بقابس مهايئ.

استخدام أسالك تمديد
ال تستخدم أبًدا سلك تمديد! تم تحديد سلك التمديد على أنه أي مكون 
يضيف طوالً إلى سلك الطاقة الخاص بصانع المعدات األصلية عند 

توصيله بمصدر طاقة.
لن تضمن TRUE أي ثالجة/مجمد تم توصيله بسلك تمديد.

NEMA تكوينات قابس
استخدام 60 هرتز فقط!

تستخدم TRUE هذه األنواع المعروضة من قوابس NEMA. إذا لم يكن لديك مأخذ 
التيار المناسب، فاطلب من كهربائي معتمد تركيب مصدر الطاقة الصحيح والتحقق منه.

القوابس الدولية )IEC( فقط
قد يتم تزويد الخزانات الدولية بسلك طاقة يتطلب التركيب. قم بتركيب هذا السلك قبل 

توصيل الوحدة بمصدر الطاقة.
مالحظة: تختلف تكوينات القابس الدولية حسب البلد والجهد

التركيب
أدخل سلك الطاقة بالكامل في مقبس الخزانة حتى يثبت في موضعه. انظر الشكل 1.

اإلزالة
اضغط الزر األحمر. انظر الشكل 2.

التركيب الكهربائي والسالمة
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إعداد الخزانة
الملحقات القياسية - تركيب الرف

الطريقة
حّدد االرتفاع المطلوب للرف/لوح الحوض.. 1
قم بمحاذاة ألسنة الرف/لوح الحوض بحيث تكون الفتحات الموجودة في األعمدة . 2

األمامية والخلفية عند االرتفاع المطلوب. انظر الشكل 1.
أدخل األلسنة في الفتحات وتأكد من أن الوحدة مستوية. انظر الشكل 2.. 3
ادفع برفق ألسفل من أجل تثبيت الرف/لوح الحوض في موضعه. انظر الشكل 3.. 4
كّرر الخطوات من 1 إلى 3 مع األرفف/ألواح األحواض المتبقية. تأكد من . 5

تركيب كل لوحين على نفس االرتفاع. انظر الشكل 4.
أدِخل األرفف السلكية في أرفف األلواح العلوية. انظر الشكل 5.. 6

مالحظة: ستتالءم قنوات اللوح السفلي مع حوض المنتج. انظر الشكل 6. 
أحواض المنتجات غير ُمرفقة.

تعديل الرف
الرف قابل للتعديل وفق تطبيق العمالء. تلبِّي هذه الخزانة سعة وزن رف IEC البالغة 

173 رطالً (78.47 كجم).

الشكل 1. قم بمحاذاة األلسنة مع الفتحات.

الشكل 2. حدد موضع الرف/لوح الحوض

الشكل 3. اضغط ألسفل للتأكد من تثبيت اللوح بالكامل.

الشكل 4. الرف/لوح الحوض بعد تركيبه

الشكل 5. حدد موضع األرفف السلكية.

الشكل 6. عند الرغبة، أدِخل أحواض المنتج في القنوات. أحواض المنتجات غير ُمرفقة.

أ

ب
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تشغيل الخزانة
بدء التشغيل

يكون الضاغط جاهًزا للتشغيل عند شراء الوحدة. وكل ما تحتاج إلى فعله هو • 
توصيل المبرد.

قد يؤدي التالعب المفرط بأداة التحكم إلى حدوث صعوبات في الخدمة. عند • 
الحاجة إلى استبدال أداة التحكم في درجة الحرارة تأكد من طلب االستبدال من 

وكيل TRUE الذي تتعامل معه أو من وكيل خدمة موصى به.
التدفق الجيد للهواء داخل وحدة TRUE أمر بالغ األهمية. احرص على منع • 

انضغاط المنتَج على الجدران الجانبية أو الجدار الخلفي، أو االقتراب من مبيت 
المبخر في حدود 4 بوصات (101.6 ملم). يجب تدوير الهواء المبرد الخارج 
من ملف المبخر في كافة أنحاء الخزانة للحصول على درجات حرارة متساوية 

للمنتج.
مالحظة: إذا تم فصل الوحدة أو إيقافها، فانتظر 5 دقائق قبل إعادة التشغيل.

توصية – قبل تحميل المنتج، قم بتشغيل وحدة TRUE وهي فارغة لمدة 24 ساعة 
للتحقق من التشغيل السليم. وتذكر أن ضمان المصنع الخاص بنا ال يغطي خسارة 

المنتج!

أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة 
على الجهة األمامية للشبكة العلوية.

ECO °C
°F

موقع أداة التحكم في درجة الحرارة وموقع مفتاح اإلضاءة
الموقع التقريبي لمفتاح اإلضاءة. 

 
يُظهر رمز اإلضاءة 

 يمكن استخدام أداة التحكم اإللكترونية في درجة الحرارة كمفتاح كهربائي. 
. للتحكم في اإلضاءة، اضغط على السهم ألعلى 

للمزيد من المعلومات
 للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بتعديل التحكم في درجة حرارة الخزانة أو التسلسل العام للتشغيل، 
 يُرجى االطالع على دليل تعديل التحكم في درجة الحرارة—تسلسل التشغيل في مكتبة الموارد الخاصة بنا عبر 

https://www.truemfg.com/Service-Manuals/Sequence-of-Operation أو اتبع رمز االستجابة السريعة. 
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تشغيل الخزانة )تابع(

التسلسل العام للتشغيل — خزانات الثالجة والمجمد
عند توصيل الخزانة...

سوف تضيء األضواء الداخلية في طرازات األبواب الزجاجية (انظر الصفحة السابقة لمعرفة موقع مفتاح اإلضاءة).• 
سوف تضيء أداة تحكم إلكترونية مع شاشة رقمية (إذا كانت مركبة).• 
قد يحدث تأخير قصير قبل أن يبدأ الضاغط و/أو مروحة (مراوح) المبخر في العمل. قد يتم تحديد هذا التأخير حسب الزمن أو حسب درجة الحرارة، وقد يكون ناتًجا • 

عن حدث تذويب أولي يستمر لمدة 6 دقائق على األقل.
قد تعمل أداة التحكم في درجة الحرارة/الترموستات على تشغيل وإيقاف تشغيل الضاغط ومروحة (مراوح) المبخر معًا. ستتطلب كل خزانة حدث تذويب لضمان بقاء • 

ملف المبخر خاليًا من الصقيع ومن تراكم الجليد. تبدأ عملية التذويب عن طريق مؤقِّت تذويب أو عن طريق أداة التحكم اإللكترونية.
استثناء – الطرازات TSID، وTDBD، وTCGG، وTMW ال تتضمن مروحة (مراوح) مبخر.

تستشعر أداة التحكم في درجة الحرارة/الترموستات درجة حرارة ملف المبخر أو درجة حرارة الهواء، وليس درجة حرارة المنتج.• 
قد يعكس مقياس الحرارة التناظري، أو مقياس الحرارة الرقمي، أو شاشة أداة التحكم اإللكترونية تقلبات درجات حرارة دورة التبريد، وليس درجة حرارة المنتج. • 

الطريقة األكثر دقة لتحديد تشغيل الخزانة هي التحقق من درجة حرارة المنتج.
سوف تقوم الثالجات ذات أدوات التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة بعملية التذويب خالل كل فترة توقف لدورة الضاغط.• 
سوف تقوم المجمدات ذات أدوات التحكم الميكانيكية في درجة الحرارة بعملية التذويب عند بدء الوقت المحدد عن طريق موقِّت التذويب.• 

استثناء – الطرازات TFM، وTDC، وTHDC، وTMW تتطلب تذويبًا يدويًا. تعتمد عدد مرات التذويب اليدوي هذه على استخدام الخزانة والظروف المحيطة.
سوف تعرض أداة التحكم اإللكترونية ذات الشاشة الرقمية (إذا كانت مركبة) dEF أثناء التذويب. • 

مالحظة: قد يحدث تأخير قصير على الشاشة قبل عرض درجة الحرارة بعد انتهاء حدث التذويب، وبدالً من ذلك تعرض dEF أثناء دورة التبريد.
قد تعرض الطرازات ذات مقياس الحرارة التناظري أو الرقمي درجات حرارة أعلى من درجات الحرارة الطبيعية أثناء التذويب. • 
سوف تستخدم الثالجة مراوح المبخر لتنظيف الملف أثناء التذويب.• 

استثناء – الطرازات TSID، وTDBD، وTCGG ال تتضمن مروحة (مراوح) مبخر.
سوف يستخدم المجمد سخانات لتنظيف ملف المبخر أثناء التذويب. • 

مالحظة: ال يتم تنشيط سخان ملف المبخر وسخان أنبوب التصريف إال أثناء التذويب. يتم إنهاء التذويب عند الوصول إلى درجة حرارة معينة بملف المبخر أو حسب 
مدة زمنية محددة.
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الصيانة، والرعاية، والتنظيف

الشكل 4. تأكد من إزالة جميع االنسدادات.

الشكل 1. موقع برغي شبكة تهوية الباب المتأرجح.

الشكل 2. أزل الشبكة بحرص.

الشكل 3. ال تمسح بالفرشاة عبر زعانف الملف.

تنبيه - احرص أثناء التشغيل أو الصيانة أو إجراء اإلصالحات على تجنب تعرض أي 
جزء/مكون من الخزانة للقطع أو الضغط.

تنظيف ملف المكثف
عند استخدام أجهزة كهربائية، ينبغي اتباع احتياطات السالمة األساسية، بما في ذلك ما 

يلي:
تحذير – خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق. افصل الوحدة أو أوقف 

اإلمداد بالتيار الكهربائي قبل المتابعة. ال تنظف الجهاز باستخدام آلة غسل 
تعمل بالضغط أو خرطوم يعمل بالضغط.

 تنبيه – خطر اإلصابة في العين. ويوصى بارتداء نظارات واقية.

تنبيه – ِريَش الملف حادة. يوصى بارتداء قفازات.

األدوات المطلوبة
تشمل األدوات المطلوبة (وقد ال تقتصر على ذلك) ما يلي:

الطريقة
افصل الطاقة عن الوحدة.. 1
أِزل شبكة التهوية األمامية من الخزانة. انظر الشكلين 1 و2. . 2
استخدم فرشاة قاسية بشعيرات خشنة لتنظيف األوساخ المتراكمة على ريَش ملف . 3

المكثف األمامي بعناية. انظر الشكل 3.
مع إزالة األوساخ من سطح الملف، استخدم كشافًا يدويًا للتأكد من أن بإمكانك . 4

الرؤية عبر الملف، والحظ دوران شفرة مروحة المكثف. انظر الشكل 4.
إذا كان المنظر واضًحا، فأعد تركيب شبكة التهوية، ووّصل الوحدة بمصدر الطاقة، 

وتحقق من التشغيل. 
إذا كان المنظر ال يزال مسدوًدا باألوساخ، فتابع إلى الخطوة 6.

أزل مسامير قاعدة المكثف. انظر الشكل 5.. 5
أزل كتيفات ملف المكثف (إن وجدت).. 6
ك وحدة التكثيف بحرص إلى الخارج (وصالت األنابيب مرنة). انظر الشكل 6. . 	 حّرِ

انفخ الهواء المضغوط أو ثاني أكسيد الكربون بلطف عبر الملف حتى يصبح نظيفًا. 
اكنس أي أوساخ حول وخلف منطقة وحدة التكثيف بحرص.. 	
أعد تركيب كتيفات ملف (إن وجدت). بعد ذلك، أعد تحريك مجموعة الضاغط . 	

بحرص إلى موضعها، وثبتها بالبراغي في مكانها. انظر الشكل 7.
أعد تركيب شبكة التهوية، ووّصل الوحدة بمصدر الطاقة، وتحقق من التشغيل.. 10

مفك صامولة 4/1 بوصة• 
مفك صامولة 8/3 بوصة• 
فرشاة ذات شعيرات خشنة• 
خزان الهواء المضغوط• 

مكنسة كهربائية• 
مصباح يدوي• 
نظارات واقية• 
قفازات• 
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الشكل 5. أزل مسامير قاعدة المكثف.

ك وحدة التكثيف إلى الخارج بحرص. الشكل 6. حّرِ

الشكل 	. أعد تحريك وحدة التكثيف بحرص إلى موضعها، وأِعد تركيب المسامير.

معلومات ضمان مهمة
 الضمان ال يشمل تنظيف المكثف!

 TRUE في حالة وجود أي استفسارات، يُرجى التواصل مع قسم الخدمة بشركة
Manufacturing*. انظر الغالف األمامي للتعرف على المواقع ومعلومات التواصل.

تتراكم األوساخ على ملفات المكثفات لذلك فهي تتطلب التنظيف كل 30 يوًما أو • 
حسب الحاجة. 

ملف المكثف المتسخ يمكن أن يؤدي إلى إصالحات خارج الضمان وأو عطل • 
بالخزانة.  

التنظيف السليم يتضمن إزالة الغبار من المكثف باستخدام فرشاة ناعمة، أو كنس • 
المكثف بواسطة shop vac، أو استخدام ثاني أكسيد الكربون، أو النيتروجين، أو 

الهواء المضغوط.
ال تضع أي مواد ترشيح أمام ملف التكثيف.• 
في معظم الوحدات، يمكن الوصول إلى المكثف عن طريق إزالة غطاء الشبكة • 

الخارجي للخزانة.
إذا لم تتمكن من إزالة األوساخ بشكل كاٍف، فيرجى التواصل مع مقدم خدمة تبريد • 

معتمد.
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رعاية وتنظيف الفوالذ المقاوم للصدأ

تنبيه – ال تستخدم أية ألياف سلكية، أو كاشطات، أو منتجات قائمة على الكلور، 
لتنظيف األسطح الفوالذية المقاومة للصدأ.

أعداء الفوالذ المقاوم للصدأ
هناك ثالثة أشياء أساسية يمكنها أن تحطم الطبقة الخاملة للفوالذ المقاوم للصدأ 

والسماح بتكّون التآكل.
الخدوش الناتجة عن الفرش السلكية والكاشطات والمساند الصلبة وغيرها من • 

المواد التي يمكن أن تكون كاشطة لسطح الفوالذ المقاوم للصدأ.
الرواسب التي تُترك على الفوالذ المقاوم للصدأ قد تترك أثر بقع. قد يكون لديك • 

مياه عسرة أو لينة اعتماًدا على البلد التي تعيش فيها. فالمياه العسرة يمكن أن 
تترك أثر بقع. المياه العسرة التي يتم تسخينها يمكن أن تترك الرواسب إذا تُركت 

لفترة طويلة. هذه الروسب يمكن أن تتسبب في تحطم الطبقة الخاملة وصدأ الفوالذ 
المقاوم للصدأ. جميع الرواسب التي تركت من إعداد الطعام أو الخدمة ينبغي 

إزالتها في أقرب وقت ممكن.
الكلوريدات الموجودة في ملح الطعام والغذاء والماء، وكذلك في المنظفات • 

المنزلية والصناعية. هذه هي أسوأ أنواع الكلوريدات التي يتم استخدامها مع 
الفوالذ المقاوم للصدأ.

تنظيف وتجديد الفوالذ المقاوم للصدأ
ال تستخدم منظفات الفوالذ المقاوم للصدأ أو مثيالتها من المذيبات لتنظيف األجزاء 

البالستيكية أو المطلية بالمسحوق. بدالً من ذلك استخدم صابون وماء دافئ.
للتنظيف الروتيني وإزالة الشحوم والزيوت، ضع طبقة من الخل األبيض، أو • 

األمونيا، او أي منظف تجاري جيد* واستخدم قطعة قماش أو إسفنج ناعمة.
 • Zep® Stainless Steel Polish يمكن أن يعمل ُملمع الفوالذ المقاوم للصدأ (مثل

 Nyco® Stainless أو Weiman® Stainless Steel Cleaner & Polish أو
Steel Cleaner & Polish أو  ®Ecolab® Ecoshine) وزيت الزيتون كعازل 

لبصمات األصابع واللطاخات.
مزيالت الشحوم* (مثل Easy-Off® Specialty Kitchen Degreaser أو • 

Simple Green® Industrial Cleaner & Degreaser) ممتازة إلزالة 
الشحوم، واألحماض الدهنية، والدم، واألغذية المحترقة من على جميع األسطح. 

*ال تستخدم المنظفات أو مزيالت الشحوم مع الكلوريدات أو الفوسفات.

 • Brillo® للتجديد/التخميل أو إزالة البقع العنيدة وتغيير اللون، يمكن استخدام
 Ecolab® Specifax™ First Impression® أو Zud® Cleanser أو Cameo®
Metal Polish أو Sheila Shine أو talc عن طريق الفرك في اتجاه الخطوط 

المصقولة.
مالحظة: استخدام األسماء مسجلة الملكية مقصود به هنا ضرب المثل فقط، وال يُشكل 
تأييًدا أو يشير إلى ذلك. وإغفال اإلشارة إلى منظفات مسجلة الملكية في هذه القائمة ال 

يعني عدم مالءمتها.

	 نصائح للمساعدة على منع تكّون الصدأ على الفوالذ المقاوم للصدأ
الحفاظ على نظافة معداتك

تجنب تراكم البقع الصعبة عن طريق التنظيف بشكل متكرر. استخدم منظفات بالقوة 
الموصى بها (قلوية مكلورة أو غير مكلورة).

استخدام أدوات التنظيف الصحيحة
استخدم أدوات غير كاشطة عند تنظيف منتجات الفوالذ المقاوم للصدأ. لن تتأذى 

الطبقة الخاملة للفوالذ المقاوم للصدأ من قطع القماش الناعمة وبطانات الجلي 
البالستيكية.

التنظيف على طول الخطوط المصقولة
تكون الخطوط المصقولة ("األسطح المحببة") ظاهرة في بعض أنواع الفوالذ المقاوم 
للصدأ. افرك دائًما بالتوازي مع الخطوط المصقولة إذا كانت ظاهرة. استخدم بطانة 

جلي بالستيكية أو قطعة قماش ناعمة إذا لم تتمكن من رؤية األسطح المحببة.

استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد قلوية أو مواد قلوية مكلورة أو 
غير مكلورة

في حين أن العديد من المنظفات التقليدية تحتوي على الكثير من الكلوريدات، إال أنه 
يتوفر أيًضا خيار متزايد من المنظفات الخالية من الكلوريد. إذا لم تكن متأكًدا من 

محتوى الكلوريد بالمنظف الذي تستخدمه، فاتصل بمورد المنظف. إذا أخبروك بأن 
 المنظف الحالي يحتوي على الكلوريدات، فاسأل عما إذا كان لديهم بدل عنه. 

تجنب المنظفات التي تحتوي على أمالح رباعية، ألنها قد تهاجم الفوالذ المقاوم للصدأ، 
مسببة تنقير وصدأ.

الشطف
عند استخدام منظفات مكلورة يجب عليك الشطف والتجفيف على الفور. ومن األفضل 
مسح مواد التنظيف العالقة ومسح المياه في أقرب وقت ممكن. واترك معدات الفوالذ 

المقاوم للصدأ لتجف في الهواء. يساعد األوكسجين في الحفاظ على الطبقة الخاملة 
على الفوالذ المقاوم للصدأ.

ال تستخدم حمض الهيدروكلوريك )حمض كلور الماء( على اإلطالق مع 
الفوالذ المقاوم للصدأ

حتى حمض الهيدروكلوريك المخفف يمكن أن يتسبب في حدوث تآكل، وتنقير، وتآكل 
تشققي إجهادي بالفوالذ المقاوم للصدأ.

معالجة المياه
للحد من الرواسب، قم بتليين الماء العَِسر قدر اإلمكان. مع تركيب بعض المرشحات 

يمكن إزالة العناصر السيئة والمسببة للتآكل. إضافة األمالح إلى مزيل ُعسر الماء 
المحافَظ عليه بشكل صحيح قد يكون خياًرا في صالحك. اتصل بأخصائي معالجة إذا 

لم تكن متأكًدا من معالجة المياه بشكل صحيح.

تجديد وتخميل الفوالذ المقاوم للصدأ بانتظام
يحصل الفوالذ المقاوم للصدأ على خصائصه المقاومة للصدأ من أكاسيد الكروم الواقية 

على سطحه. فإذا تمت إزالة هذه األكاسيد عن طريق الجلي أو التفاعل مع مواد 
كيميائية ضارة، فإن الحديد الموجود في الفوالذ يصبح مكشوفًا، ويمكن أن يبدأ في 

التأكسد أو الصدأ. التخميل هو عملية كيميائية تزيل الحديد الحر وغيره من الملوثات 
من على سطح الفوالذ المقاوم للصدأ، لتسمح ألكاسيد الكروم الواقية بإعادة التشكل.
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تعديالت الخزانة والصيانة واستبدال المكونات
مالحظة:  يجب عدم إجراء أي تعديالت بالخزانة إال بعد التحقق من استواء الخزانة 

ومن أنها مدعومة بشكل مناسب.

صيانة واستبدال المكونات
 •.)OEM) استبدل أجزاء المكونات بمكونات صانع المعدات األصلية
اسمح لمقدم خدمة معتمد بصيانة الوحدة الخاصة بك لتقليل خطر االشتعال • 

المحتمل بسبب األجزاء غير الصحيحة أو الصيانة غير السليمة، وللتأكد من صحة 
المشغل وسالمته.

افصل الثالجة/المجمد قبل التنظيف أو قبل إجراء اإلصالحات. ضبط أدوات • 
التحكم في درجة الحرارة على الوضع 0 أو إيقاف تشغيل أداة تحكم إلكترونية قد 

ال يزيل الطاقة من جميع المكونات (مثل دوائر اإلضاءة، والسخانات المحيطة، 
ومراوح المبخر).

للمزيد من المعلومات
www.truemfg.com لالطالع على مزيد من إرشادات الصيانة، يُرجى زيارة مركز الوسائط على الموقع اإللكتروني
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