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)*( ال تنتقل الغسالة إلى عملية العصر عندما تكون المالبس موزعة توزيًعا غير متوازن في االسطوانة وذلك لتجنب اإلضرار بالغسالة والبيئة المحيطة بها. يجب إعادة ترتيب المالبس 
وإعادة عملية التدوير.

)**( لم تقم بالتنظيف المنتظم للحلة.<<< نظف الحلة بانتظام. راجع 6.2

A
تنبيه

إذا لم تتمكن من تخفيف المشكلة على الرغم من اتباع التعليمات في هذا القسم، استشر الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد. ال تحاول إصالح الغسالة العاطلة 
بنفسك مطلًقا.

ال يمكن القيام بالتجفيف
قد ال يكون الغسيل جافاً أو أنه لم يتم تفعيل وظيفة التجفيف. <<< تفحص ما إذا كانت وظيفة التجفيف محددة ايضاً بعد تحديد برنامج الغسيل.  •

ال يمكن فتح باب التحميل.
قد ال يمكن فتح باب التحميل للغسالة بسبب أسباب أمنية. <<< إذا ظهر تحذير "انتظر حتى تبرد ..."، سيظل باب تحميل الغسالة مغلقاً لسالمتك حتى تبرد. يمكنك تسريع   •

التبريد بتشغيل أي برنامج تجفيف لمدة 10 دقائق.
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ال تنبعث من المالبس رائحة الُمنعم. )**(

ةئطاخ ةروصقم يف قوحسملا عضو مت. <<< إذا تم وضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية على الرغم من عدم اختيار دورة الغسلة التحضيرية، يمكن أن   •
تقوم الغسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الُمنعم. قم بغسل الدرج وتنظيفه بالماء الساخن. ضع المسحوق في التجويف الصحيح.

معنملا عم طلتخا دق فظنملا نوكي دق. <<< ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بغسل الدرج وتنظيفه بالماء الساخن.  •
تبقي مسحوق في الدرج. )**(

لتبم جرد يف فظنملا عضو مت. <<< قم بتجفيف درج المسحوق قبل إضافة المسحوق.  •
بطر مدختسملا فظنملا. <<< احتفظ بالمنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة وال تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.  •

ضفخنم ءاملا طغض. <<< افحص ضغط الماء.  •
فظنملا مسق بوقث دادسنا مت .ةيريضحتلا ةلسغلا ءام بحس دنع للبلا هباصأ دق ةيسيئرلا ةلسغلا فيوجت يف دوجوملا قوحسملا نوكي دق. <<< افحص الثقوب ونظفها   •

إذا كانت مسدودة.
قوحسملا جرد تامامص يف ةلكشم كانه. <<< اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.  •

معنملا عم طلتخا دق فظنملا نوكي دق. <<< ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بغسل الدرج وتنظيفه بالماء الساخن.  •
توجد بقايا من المسحوق عالقة بالمالبس. )**(

ةريبك ليسغ ةلومح كانه نوكي دق. <<< ال تضع حمولة كبيرة في الغسالة-المجفف.  •
ةئطاخ ةرارح ةجردو جمانرب رايتخا مت. <<< اختر درجة الحرارة والبرنامج المناسبين للمالبس المراد غسلها.  •

ئطاخ فظنم مادختسا مت. <<< اختر المنظف المناسب للمالبس المراد غسلها.  •
يوجد الكثير جًدا من الرغوة في الغسالة. )**(

ةلاسغلل بسانم ريغ فظنم مادختسا مت. <<< استخدم منظفات مناسبة للغسالة.  •
نمزلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع تافظنملا نم ةيفاك ريغ ةيمك مادختسا مت. <<< استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.  •

ةبسانم ريغ فورظ يف قوحسملا نيزخت مت. <<< قم بتخزين المسحوق في مكان جاف ومغلق. ال تقم بتخزين المسحوق في األماكن شديدة الحرارة.  •
اهجيسن ةعيبطل اًرظن ةريثك ةوغر نوكي فافشلا قيقرلا شامقلا/لوتلا لثم ليسغلا عاونأ ضعب كانه. <<< استخدم كمية أقل من المسحوق مع الغسيل من هذا النوع.  •

ةئطاخ ةروصقم يف قوحسملا عضو مت. <<< ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة.  •
اًركبم معنُملا بحس مت. <<< قد يكون هناك مشكلة في الصمامات أو في سحب المنظف. اتصل بمركز خدمة معتمد.  •

تخرج رغوة فائضة من درج المنظف.
تم استخدام كمية كبيرة من المنظف. <<< قم بمزج ملعقة كبيرة من المنعم مع نصف لتر ماء واسكبها في تجويف الغسيل من درج المنظف.  •

ضع المنظف المناسب للبرامج وللحد األقصى من الحمولة المشار إليه في "جدول االستهالك والبرنامج". عند استخدام كمية إضافية من المواد الكيميائية )مزيل البقع أو   •
المبيضات ...الخ(، قم بتخفيض كمية المنظف.

تظل المالبس مبتلة في نهاية البرنامج. )*(

قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي نتيجة الستخدام المنظف بصورة زائدة. <<< استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف.  •

عملية التجفيف تستمر لفترة طويلة.
قد يكون هناك انسداد في مسام فلتر دخول الهواء في مقدمة الغسالة. <<< اغسل فلتر دخول الهواء بمياه فاترة.  •

قد يكون هناك انسداد في مسام فلتر دخول الهواء في مقدمة الغسالة. <<< عليك إزالة كل شيء، إن وجد، يؤدي إلى انسداد التهوية في فلتر دخول الهواء في المقدمة.  •
قد تكون التهوية غير كافية بسبب صغر منطقة التركيب. <<< افتح األبواب والنوافذ لتجنب الزيادة المفرطة في درجة الحرارة المحيطة.  •

•تم تحميل كمية كبيرة من المالبس في الغسالة. <<< ال تقم بتحميل الغسالة-المجفف فوق المسموح به.  
قد ال يكون الغسيل يدور بالسرعة الكافية. <<< اجعل الغسالة-المجفف تقوم بالدوران بسرعة دوران أعلى أثناء عملية الغسيل.  •

•  >>> .قلغم روبنصلاافتح الصنابير.
تظل المالبس مبتلة في نهاية البرنامج.

قد يكون قد تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغسيل <<< حدد البرنامج المناسب لنوع الغسيل بفحص بطاقات الصيانة على المالبس أو استخدم برامج الوقت باإلضافة   •
لذلك.

قد يكون هناك انسداد في مسام فلتر دخول الهواء في مقدمة الغسالة. <<< اغسل فلتر دخول الهواء بمياه فاترة.  •
•تم تحميل كمية كبيرة من المالبس في الغسالة. <<< ال تقم بتحميل الغسالة-المجفف فوق المسموح به.  

قد ال يكون الغسيل يدور بالسرعة الكافية. <<< اجعل الغسالة-المجفف تقوم بالدوران بسرعة دوران أعلى أثناء عملية الغسيل.  •
الغسالة ال تعمل والبرنامج ال يبدأ في العمل. 

قد ال يكون كابل الطاقة متصالً بمصدر الطاقة. <<< تأكد من توصيل كابل الطاقة.  •
قد ال يكون قد تم ضبط البرنامج أو قد ال يكون قد تم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء. <<< تأكد من ضبط البرنامج وأن الغسالة ليست في وضع اإليقاف المؤقت.  •

قد يكون قد تم تمكين قفل األطفال. <<< عليك بتعطيل قفل األطفال.  •
الغسيل ينكمش، أو يتلبد، أو يتلف.

قد يكون قد تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغسيل <<< حدد البرنامج المناسب لنوع الغسيل بفحص بطاقات الصيانة على المالبس أو استخدم برامج الوقت باإلضافة   •
لذلك. ال يجب تجفيف الغسيل الغير قابل للتجفيف.
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العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعمل. )األنواع المزودة بشاشة( )*(

ءاملا بحس ءانثأ تقؤملا فقوتي نأ نكمي. <<< لن يقوم مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى تمتلئ الغسالة بالكمية المناسبة من الماء. تنتظر الغسالة حتى تتوافر الكمية   •
المناسبة من الماء لتجنب نتائج غسيل غير مرضية بسب نقص الماء. سوف يستأنف مؤشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.

نيخستلا ةوطخ ءانثأ تقؤملا فقوتي نأ نكمي. <<< لن يقوم مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى تصل الغسالة إلى درجة الحرارة المحددة.  •
رصعلا ةوطخ ءانثأ تقؤملا فقوتي نأ نكمي. <<< قد يكون تم تفعيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في االسطوانة.   •

العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعمل. )*(

زاهجلا يف ليسغلاب نزاوت مدع كانه نوكي دق. <<< يمكن أن يكون قد تم تفعيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في   •
االسطوانة.

الغسالة ال تنتقل إلى خطوة العصر. )*(

زاهجلا يف ليسغلاب نزاوت مدع كانه نوكي دق. <<< يمكن أن يكون قد تم تفعيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في   •
االسطوانة.

لماكلاب ءاملا فيرصت متي مل اذإ رصعلا ةيلمعب ةلاسغلا موقت نل. <<< افحص الفلتر وخرطوم سحب المياه وتصريفها.  •
ةدئاز ةروصب فظنملا مادختسال ةجيتن يئاقلتلا ةوغرلا صاصتما ماظن طيشنت متي دقو ةدئازلا ةوغرلا رهظت دق. <<< استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف.  •

نتائج عملية الغسيل غير مرضية: المالبس تتحول إلى الرمادي. )**(

نمزلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع تافظنملا نم ةيفاك ريغ ةيمك مادختسا مت. <<< استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.  •
نمزلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع ةضفخنم ةرارح تاجرد دنع ليسغلا مت. <<< اختر درجة الحرارة المناسبة للمالبس المراد غسلها.  •

رسعلا ءاملا عم ةيفاك ريغ فظنم ةيمك مادختسا مت. <<< يتسبب استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر في التصاق األوساخ بالمالبس مما يؤدي إلى   •
تغيير لون المالبس إلى اللون الرمادي مع مرور الوقت. وإذا حدث ذلك فمن الصعب إزالته. استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.

فظنملا نم ةريبك ةيمك مادختسا مت. <<< استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.  •
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: البقع ال يمكن إزالتها أو الغسيل ال يبيض. )**(

نمزلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع تافظنملا نم ةيفاك ريغ ةيمك مادختسا مت. <<< استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.  •
ةريبك ليسغ ةلومح كانه نوكي دق. <<< ال تضع حمولة كبيرة في الغسالة-المجفف. قم بتحميل الكميات الموصى بها "جدول االستهالك والبرنامج".  •

ةئطاخ ةرارح ةجردو جمانرب رايتخا مت. <<< اختر درجة الحرارة والبرنامج المناسبين للمالبس المراد غسلها.  •
أطخ قوحسم عون مادختسا مت. <<< استخدم المنظف األصلي المناسب للغسالة.  •

ةئطاخ ةروصقم يف قوحسملا عضو مت. <<< ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة. ال تخلط مواد التبييض مع المنظف.  •
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: تظهر بقع زيتية على المالبس. )**(

ةلحلل مظتنملا فيظنتلاب مقت مل.<<< نظف الحلة بانتظام. لهذا األمر، ُيرجى مراجعة 6.2.  •
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: رائحة المالبس كريهة. )**(

ةريصقلا جماربلا مادختساب وأ/و ةضفخنم ةرارح تاجرد يف ليسغلا تايلمعل ةجيتن ليسغلا ةلح ىلع ايريتكبلاو حئاورلا نم تاقبط نوكتت. <<< اترك درج المنظف   •
وباب التحميل في الغسالة مفتوًحا بعد كل عملية غسيل. ومن ثم ال يمكن أن يتكون الجو الرطب الذي يساعد على تراكم البكتيريا داخل الغسالة.

ألوان المالبس باهتة. )**(

.ةريبك ليسغ ةلومح كانه نوكي دق <<< ال تضع حمولة كبيرة في الغسالة-المجفف.  •
بطر مدختسملا فظنملا. <<< احتفظ بالمنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة وال تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.  •

ةيلاع ةرارح ةجرد رايتخا مت. <<< اختر البرنامج ودرجة الحرارة المناسبين وفًقا لنوع ودرجة اتساخ المالبس.  •
الغسالة ال تشطف المالبس بشكل جيد.

ةبسانم نكت مل مدختسملا فظنملا نيزخت فورظ وأ عون وأ ةيمك. <<< استخدم منظف مناسب للغسالة والغسيل. احتفظ بالمنظفات مغلقة في بيئة خالية من الرطوبة   •
وال تعرضها لدرجات الحرارة الزائدة.

ةئطاخ ةروصقم يف قوحسملا عضو مت. <<< إذا تم وضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية على الرغم من عدم اختيار دورة الغسلة التحضيرية، يمكن أن   •
تقوم الغسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الُمنعم. ضع المسحوق في التجويف الصحيح.

ةخضملا رتلف دادسنا. <<< قم بفحص الفلتر.  •
ينثنم فرصلا موطرخ. <<< افحص خرطوم التصريف.  •

تيبس المالبس بعد الغسيل. )**(

نمزلا نم ةليوط ةرتف ىدم ىلع تافظنملا نم ةيفاك ريغ ةيمك مادختسا مت. <<< يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى تيبس المالبس   •
مع مرور الوقت. استخدم الكمية المناسبة من المنظف وفًقا لدرجة عسر الماء.

ةئطاخ ةروصقم يف قوحسملا عضو مت. <<< إذا تم وضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية على الرغم من عدم اختيار دورة الغسلة التحضيرية، يمكن أن   •
تقوم الغسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الُمنعم. ضع المسحوق في التجويف الصحيح.

معنملا عم طلتخا دق فظنملا نوكي دق. <<< ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بغسل الدرج وتنظيفه بالماء الساخن.  •
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ال يمكن بدء تشغيل البرنامج أو اختياره. 

الزر على  الماء، وغير ذلك(. <<< اضغط مطوالً  التيار أو ضغط  المثال جهد  الذاتية بسبب مشكلة في اإلمداد )على سبيل  الحماية  إلى وضع  الغسالة  انتقلت   • 
 "Start / Pause /Cancel" )بدء التشغيل / إيقاف مؤقت / إلغاء( لمدة 3 ثواٍن إلعادة ضبط الغسالة على إعدادات المصنع. )راجع "إلغاء البرنامج"(

يوجد ماء في الغسالة.

ةدوجلا ةبقارم تايلمع ةجيتن ةلاسغلا يف ءاملا ضعب ىقبتي دق. <<<ال يعد هذا األمر عطل، فالماء غير ضار بالغسالة.  •
تسرب ماء من أسفل الغسالة.

•  ءاملا لاخدإ ميطارخ تادادس تيبثت ماكحإ نم دكأت. <<<تأكد من إحكام تثبيت سدادات خراطيم إدخال الماء. قم بربط الخرطوم باللسان بإحكام.
لماكلاب اًقلغم ةخضملا رتلف نوكي ال دق. <<<تفحص ما إذا كان فلتر المضخة مغلق تماماً.  •

الغسالة ال تمتلئ بالماء.

قلغم روبنصلا. <<<افتح الصنابير.  •
ءاملا لخدم موطرخ ءانثنا. <<<صحح الخرطوم.  •

•  ءاملا لخدم رتلف دادسنا. <<<نظف الفلتر.
اًيئزج حوتفم ليمحتلا باب. <<<اغلق باب التحميل.  •

اآللة ال تصرف المياه.

ينثم وأ دودسم ءاملا جارخإ موطرخ نوكي دق. <<< قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.  •
ةخضملا رتلف دادسنا. <<< قم بتنظيف فلتر المضخة.  •

تهتز الغسالة أو تصدر ضوضاء.

طوبضم ريغ ةلاسغلا فوقو نوكي دق. <<< قم بضبط أقدام الغسالة الستوائها.  •
ةخضملا رتلف يف تلخد ةبيرغ ةدام كانه نوكت دق. <<< قم بتنظيف فلتر المضخة.  •

لقنلا نيمأت ريماسم ةلازإ متت مل. <<< قم بإزالة مسامير تأمين النقل.  •
اًدج ةليلق ةلاسغلا يف ليسغلا ةيمك نوكت دق. <<< قم بإضافة المزيد من المالبس.  •

.ليسغلا نم ةدئاز ةيمكب ةلمحم ةلاسغلا نوكت دق <<< أخرج بعض الغسيل من الغسالة أو وزع الحمولة باليد لموازنته في الغسالة بطريقة متجانسة.  •
بلص ئيش ىلع ةلئام ةلاسغلا. <<< احرص على عدم ميل الغسالة على أي شيئ.  •

توقفت الغسالة بعد فترة قصيرة من بدء البرنامج.

يبرهكلا دهجلا ضافخنال ةجيتن تقؤم لكشب ةلاسغلا فقوتت نأ نكمي. <<< ستعاود الغسالة العمل عندما يعود الجهد إلى المعدل الطبيعي.  •
تصرف الغسالة الماء الذي تسحبه بصورة مباشرة.

فاك لوط وذ فرصلا موطرخ نوكي ال دق. <<< قم بتركيب خرطوم ماء التصريف كما هو موضح في دليل التشغيل.  •
ال يمكن رؤية ماء في الغسالة أثناء عملية الغسيل.

ال يمكن رؤية مستوى الماء من خارج الغسالة. ال يعد هذا عطالً.  •
ال يمكن فتح باب التحميل.

ةلاسغلا يف ءاملا ىوتسم ببسب طشنم بابلا لفق. <<< تصريف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو العصر.  •
رصعلا ةرود يف يه وأ ءاملا نيخستب ةلاسغلا موقت. <<< انتظر حتى اكتمال البرنامج.  •

نيتقيقدب جمانربلا ءاهتنا دعب بابلا لفق طيشنت ءاغلإ متي فوس .لّعفم لافطألا نيمأت لفق. <<< انتظر دقيقتين إللغاء تنشيط قفل الباب.  •
تستغرق عملية الغسيل وقتاً أطول من الوقت المحدد في الدليل. )*(

ضفخنم ءاملا طغض. <<< تنتظر الغسالة حتى تسحب كمية كافية من الماء لتجنب سوء جودة الغسيل نتيجة لقلة كمية الماء. وبناًءا عليه، يطول وقت الغسيل.  •
اًضفخنم يبرهكلا دهجلا نوكي دق. <<< تمتد فترة الغسيل لتجنب نتائج غسيل غير مرضية عندما يكون الجهد منخفًضا.  •

ةضفخنم اهب ةلاسغلا ديوزت متي يتلا ءاملا ةرارح ةجرد نوكت دق. <<< يطول الوقت المطلوب لتسخين الماء في فصول السنة الباردة. وكذلك قد يمتد وقت عملية الغسيل   •
لتجنب نتائج غسيل غير مرضية.

فطشلا ءام ةيمك وأ/و فطشلا تارم ددع يف ةدايز ىلإ ببسلا عجري دق. <<< تزيد الغسالة كمية الماء الذي يتم تصريفه عند الحاجة إلى التصريف الجيد للماء وتضيف   •
خطوة تصريف إضافية إذا لزم األمر. 

ةدئاز ةروصب فظنملا مادختسال ةجيتن يئاقلتلا ةوغرلا صاصتما ماظن طيشنت متي دقو ةدئازلا ةوغرلا رهظت دق•. <<< استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف.  
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6.6.1 لتنظيف الفالتر المتسخة وتصريف الماء:
افصل قابس الغسالة من مصدر التيار.  .1

A
تنبيه

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل الغسالة إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الحريق، يجب تنظيف الفلتر بعد تبريد الماء في الغسالة. ½

افتح غطاء الفلتر.  2
اضغط على اللسان الموجود بغطاء الفلتر ألسفل واسحب القطعة للخارج باتجاهك.  

 

6.6.2 لتصريف المياه.
اسحب خرطوم تصريف الطوارئ من مبيته أ 

ضع وعاء كبير عند طرف الخرطوم. قم بتصريف الماء داخل الوعاء عن طريق نزع السدادة الموجودة في طرف الخرطوم. عند امتالء  ب 
الوعاء، قم بسد مدخل الخرطوم بإعادة تركيب السدادة. وبعد تفريغ الوعاء كرر اإلجراء السابق لتصريف الماء من الغسالة بالكامل.

عند االنتهاء من تصريف الماء، أغلق نهاية الخرطوم بالسدادة مرة أخرى وثبت الخرطوم في مكانه. ج 
شغل فلتر المضخة لسحبها للخارج. د 
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6.3. تنظيف فلتر امتصاص الهواء
لتنظيف فلتر امتصاص الهواء:

انزع قابس الغسالة.

1 2 3

4 5
 

ضع الجزء الخلفي لألداة الموجودة في كيس دليل التشغيل على غطاء الفلتر كما موضح في الشكل 1.  1
اسحب غطاء الفلتر ناحيتك بمساعدة اصبعك بعد سحب المزالج ناحية اليسار بالجانب الخلفي لألداة كما هو موضح في الشكل. 2.  2

سيخرج غطاء الفلتر بسهولة.  3
اغسل غطاء الفلتر.  4

استبدل غطاء الفلتر وتأكد من تثبيت الغطاء جيداً. إذا لم يدخل الغطاء كما ينبغي قم بلف المزالج ناحية اليمين بمساعدة األداة.  5

A
تنبيه
ال تستخدم اإلسفنج أو المواد الكاشطة مطلًقا. فقد تتسبب هذه المواد في إلحاق أضرار باألسطح المطلية والبالستيكية. ½
بعد كل 50 عملية غسيل وتجفيف)تقريًبا 3 أشهر(، قم بتنظيف فلتر امتصاص الهواء للغسالة. ½
إذا تم تشغيل الغسالة للتجفيف 10 مرات متتالية، قم دائماً بإجراء غسيل فارغ بعد ذلك باستخدام برنامج قصير. ½

6.4 تنظيف جسم الغسالة ولوحة التحكم
امسح جسم الغسالة بالماء والصابون أو منظف جل متعادل ال يسبب التآكل في حالة الضرورة، وجففه بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم.

6.5 تنظيف فلترات مدخل الماء

يوجد فلتر في طرف كل صمام من صمامات سحب الماء عند الجزء الخلفي من الغسالة وأيًضا في طرف كل خرطوم من خراطيم سحب الماء المتصلة 
بالصنبور. تعمل هذه الفالتر على منع المواد الغريبة واألوساخ الموجودة في الماء من دخول الغسالة. وينبغي تنظيف الفالتر عندما تتسخ.

اغلق الصنابير.  1
فك صواميل خراطيم سحب الماء للوصول إلى الفالتر في صمامات سحب الماء. قم بتنظيفها باستخدام   2

فرشاة مناسبة. في حالة اتساخ الفالتر بشدة، أخراجها بكماشة وقم بتنظيفها.
أخرج الفالتر التي باألطراف المستوية لخراطيم سحب الماء مع الجوان وقم بتنظيفهما تماماً تحت مياه جارية.  3

أعد تركيب الحشيات والفالتر بعناية في أماكنها وأحكم ربط صواميل الخرطوم باليد.  4

6.6 تصريف الماء المتبقي وتنظيف فلتر المضخة
يعمل نظام الفلتر بالغسالة على منع مرور الشوائب الصلبة مثل األزرار والعمالت واألنسجة التي تعلق بالمضخة أثناء 

تصريف ماء الغسيل. وبذلك، يتم تصريف الماء دون ظهور أية مشكلة مما يطيل من عمر المضخة.
إذا فشلت الغسالة في تصريف الماء، فقد يكون فلتر المضخة مسدوًدا. ويجب تنظيف الفلتر في حالة انسداده 

أو كل 3 أشهر. ينبغي تصريف الماء بالكامل أوالً من أجل تنظيف فلتر المضخة.
باإلضافة لذلك، قبل نقل الغسالة )على سبيل المثال، عند نقلها إلى منزل آخر( وفي حالة تجمد الماء، يجب تصريف الماء تماًما.

A
تنبيه
يمكن أن تتسبب المواد الغريبة المتبقية في فلتر المضخة في تلف الغسالة أو تتسبب في مشكلة الضوضاء. ½
إذا لم تكن الغسالة قيد االستخدام، أغلق الصنبور، وافصل خرطوم التصريف والمياه من الغسالة لتفادي أي احتمال تجمد في منطقة التركيب. ½
بعد كل استخدام أغلق صنبور المياه للجهاز.  ½
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تمتد فترة خدمة الغسالة وتقل مواجه المشكالت المتكررة إذا تم تنظيفها على فترات منتظمة.

6.1 تنظيف درج المنظف

قم بتنظيف درج المنظف على فترات منتظمة )كل 4 إلى 5 دورات غسيل( كما هو موضح باألسفل لمنع ترسب مسحوق الغسيل بمرور الوقت.
ارفع الجزء الخلفي من السيفون إلزالته كما هو موضح. بعد أداء إجراءات التنظيف المذكورة أعاله، قم بإعادة السيفون   1

مرة أخرى إلى مكانه وادفع الجزء األمامي منه إلى أسفل للتأكد من تركيب مقبض القفل.

C
مالحظة

في حالة بدء تجمع كمية من الماء والُمنعم بشكل زائد في قسم الُمنعم، ينبغي تنظيف السيفون. ½

اغسل درج مسحوق الغسيل والسيفون بكمية وفيرة من الماء الفاتر في الحوض. ارتدي القفازات الواقية أو   2
استخدم فرشاة مناسبة لتجنب لمس البقايا الموجودة بالدرج للجلد عند التنظيف.

بعد التنظيف، ثبت السيفون جيداً في مكانه وأدخل الدرج مرة أخرى.  3

6.2 تنظيف باب التحميل واألسطوانة
يمكن أن تتجمع بقايا المنعم والمنظف واألوساخ في الغسالة مع الوقت وقد تتسبب في روائح كريهة ومشكالت الغسيل. ولتجنب هذا، استخدم برنامج تنظيف الحلة. إذا كانت 

الغسالة غير مجهزة ببرنامج تنظيف االسطوانة، استخدم البرنامج "قطن- 90" وحدد الوظيفتين اإلضافيتين ماء إضافي أو شطف إضافي أيًضا. قم بتشغيل البرنامج مع عدم 
وضع غسيل في الغسالة.قبل بدء البرنامج، ضع )حد أقصى 100 جم( من مسحوق مضاد الرواسب في تجويف المنظف الرئيسي )قسم رقم "2"(. إذا كان مضاد الرواسب 

في شكل أقراص، ضع قرص واحد فقط في التجويف رقم. 2. قم بتجفيف الجزء الداخلي للمطاط الخاص بالباب باستخدام قطعة نظيفة من القماش بعد انتهاء البرنامج. 

C
مالحظة

كرر عملية تنظيف الحلة كل شهرين. ½
استخدم مضاد الرواسب المناسب للغساالت. ½

تأكد من عدم ترك أي مواد غريبة في االسطوانة بعد كل غسلة.
في حالة انسداد فتحات المطاط المبينة في الشكل، قم بفتح الفتحات باستخدام خلة أسنان.

C
مالحظة

ستتسبب جسيمات المعادن الغريبة في حدوث بقع الصدأ في الحلة. نظف البقع على سطح الحلة باستخدام مواد تنظيف الصلب الذي ال يصدأ. وال تستخدم  ½
مطلًقا الليف المعدني أو السلكي.

A
تنبيه

ال تستخدم اإلسفنج أو المواد الكاشطة مطلًقا. فقد تتسبب هذه المواد في إلحاق أضرار باألسطح المطلية والبالستيكية. ½

الصيانة والتنظيف  6
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5.22   الذاكرة )المفضلة( إعدادات البرنامج
يمكنك إعداد برنامج مفضل بحفظ البرامج متكررة االستخدام واإلعدادات األخرى. استخدم هذه الوظيفة عندما ترغب 

في االختيار السريع لنفس اإلعدادات التي تستخدمها للغسيل الذي تغسله بشكل منتظم.
سيظل البرنامج البرنامج على البرنامج الذي تم ضبطه في المصنع حتى تقوم بضبط إعدادات برنامج مفضل جديدة.

5.22.1 لتخزين برنامج مفضل جديد:
حدد البرنامج المرغوب، ودرجة الحرارة، وسرعة العصر، ودرجة االتساخ، والوظيفة المساعدة.   1

استمر بالضغط على زر Favourite )المفضل( لمدة 3 ثوان.   .2
سيظهر العد التنازلي بالصورة "جاري تخزين المفضل 1-2-3" على الشاشة.   .3

C
مالحظة

إذا لم ينجح التخزين، ستظهر رسالة "لم يتم تخزين البرنامج المفضل" “Favourite not saved” على الشاشة. ½

5.22.2 لتحديد برنامج مفضل:
."Favourite selected" )مفضل(. سيظهر على الشاشة )تم تحديد المفضل( Favourite اضغط على زر  .1

سيظهر البرنامج واإلعدادات المفضلة األخرى على الشاشة.  .2
اضغط على الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت( لبدء تشغيل الغسالة.  .3

5.23 جهازك مزود "بنمط انتظار".
في حالة عدم تشغيل أي برنامج أو االنتظار بدون إجراء أي عملية أخرى عند تشغيل الجهاز من خالل زر تشغيل/إيقاف وأثناء ما تكون في خطوة االختيار إذا لم يتم إجراء 

أي عملية أخرى لحوالي دقيقتين بعد وصول البرنامج الذي قمت بتحديده إلى نهايته، سيتحول جهازك تلقائياً إلى نمط حفظ الطاقة. ستنخفض إضاءة مؤشر السطوع.  وأيضاً، 
إذا كان جهازك مزود بشاشة يظهر بها مدة البرنامج، فستنطفئ هذه الشاشة تماماً. وفي حالة تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على أي زر، ستعود األضوءا إلى حالتها 

السابقة.. قد تتغير اختياراتك التي قمت بها أثناء الخروج من نمط حفظ الطاقة. تفحص تناسب اختياراتك قبل بدء البرنامج. أعد الضبط عند الضرورة. ال يعد هذا عطالً.



الغسالة - المجفف 28 / AR

تشغيل المنتج

تشغيل وإيقاف الصوت،  •
 )Spin Speed Adjustment( و ضبط سرعة العصر)Temperature Adjustment( اضغط على زر ضبط درجة الحرارة

في وقت واحد لمدة 3 ثوان للدخول إلى قائمة اإلعدادات. ستظهر قائمة )تحديد اللغة( "Select Language" على الشاشة.
استخدم أزرارTemperature)درجة الحرارة(أو Drying Adjustment )ضبط التجفيف(للتنقل في القوائم..

5.21.1 تغيير اختيار اللغة

اإلعدادات

اضغط على زر ضبط درجة الحرارة )Temperature Adjustment(و ضبط سرعة العصر )Spin Speed Adjustment( في   .1
وقت واحد لمدة 3 ثوان للدخول إلى قائمة اإلعدادات. قائمة تحديد اللغة "Select language" هي القائمة األولى التي ستظهر على الشاشة.

اختيار اللغة

 

اإلنجليزية

قم بتدوير مقبض تحديد البرنامج )Programme Selection(حتى تظهر اللغة المرغوبة على الشاشة في قائمة تحديد اللغة.  .2

مجموعة

اضغط على الزر لتفريغ المربع على الجانب األيمن السفلي من الشاشة عند عرض اللغة المرغوبة. سينطفئ الضوء وسيظهر "الضبط" على الشاشة.  .3
5.21.2 تغيير إعدادات سطوع الشاشة

اإلعدادات

 

مجموعة

 )Spin Speed Adjustment( و ضبط سرعة العصر)Temperature Adjustment( اضغط على زر ضبط درجة الحرارة  .1
."Brightness" في وقت واحد لمدة 3 ثوان للدخول إلى قائمة اإلعدادات. باستخدام زر التجفيف، افتح قائمة السطوع

قم بتدوير مقبض تحديد البرنامج )Programme Selection(حتى تظهر إعدادات السطوع المرغوبة على الشاشة في قائمة السطوع.  .2
اضغط على الزر لتفريغ المربع على الجانب األيمن السفلي من الشاشة عند عرض السطوع المرغوب. سينطفئ الضوء وسيظهر "الضبط" على الشاشة.  .3

5.21.3 تشغيل وإيقاف التنبيه الصوتي.

اإلعدادات

 

إعدادات الصوت قيد التشغيل

 )Spin Speed Adjustment( و ضبط سرعة العصر)Temperature Adjustment( اضغط على زر ضبط درجة الحرارة  .1
في وقت واحد لمدة 3 ثوان للدخول إلى قائمة اإلعدادات. باستخدام زر Drying )التجفيف(، افتح قائمة "إعدادات الصوت".

قم بتدوير مقبض تحديد البرنامج )Programme Selection(حتى تظهر خيارات الصوت المرغوبة على الشاشة في قائمة إعدادات الصوت.  .2

مجموعة

إذا رغبت في زيادة الصوت، اضغط على زر الضوء على الجانب األينم السفلي من الشاشة عند تحديد تم تشغيل   .3
الصوت "VOLUME ON". سينطفئ الضوء وسيظهر "الضبط" على الشاشة. 

إذا رغبت في إيقاف الصوت، اضغط على زر الضوء على الجانب األيمن السفلي من الشاشة عند تحديد تم إيقاف   .4
الصوت "VOLUME OFF". سينطفئ الضوء وسيظهر تم اإليقاف "OFF" على الشاشة.
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C
مالحظة

لن يمكنك فتح باب التحميل إذا كانت درجة الحرارة في الغسالة عالية جًدا أو إذا كان مستوى المياه أعلى من فتحة الباب. ½

5.18 قفل التأمين ضد عبث األطفال
استخدم وظيفة قفل األطفال لمنع األطفال من العبث بالغسالة. وهكذا يمكنك تجنب أي تغييرات في تشغيل البرنامج.

C
مالحظة

يمكنك تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها بواسطة زر On / Off )التشغيل / إيقاف التشغيل( أثناء تنشيط قفل األطفال. عند تشغيل اآللة مرة أخرى، سيتم  ½
استئناف البرنامج من النقطة التي توقف عندها.

إذا ضغطت على أي زر أثناء تفعيل قفل األطفال )Child Lock(، سيصدر عن الغسال تنبيه صوتي. سيتم إلغاء التنبيه الصوتي عند الضغط على األزرار  ½
5 مرات متتالية. ستظهر رسالة تحذير على الشاشة.

5.18.1 لتفعيل قفل التأمين ضد عبث األطفال:
60 o  C

1200 88:88
مت متكني قفل األطفال

اضغط مطوالً على أزرار الوظائف اإلضافية الثاني والرابعلمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي مثل "قفل األطفال 1-2-3" من على الشاشة، تظهر 
عبارة "تم تفعيل قفل األطفال" على الشاشة. يمكنك ترك األزرار رقم 2 و4 من أزرار الوظائف اإلضافية عند عرض هذا التحذير.

C
مالحظة

ستظهر عبارة )تم تفعيل قفل األطفال( "Child Lock Enabled" على الشاشة إذا ضغطت على أي زر أثناء تنشيط قفل األطفال. ½

5.18.2 إللغاء تفعيل قفل األطفال:
60 o  C

1200 88:88

مت تعطيل قفل األطفال

اضغط مطوالً على األزرار رقم 2  و4 من أزرار الوظائف اإلضافية لمدة 3 ثوان. بعد انتهاء العد التنازلي مثل 
"قفل األطفال 1-2-3" من على الشاشة، تظهر عبارة "تم تعطيل قفل األطفال" على الشاشة.

5.19 إلغاء البرنامج
60 o  C

1200 88:88

إلغاء

يتم إلغاء البرنامج عند إيقاف تشغيل الغسالة وتشغيلها مرة أخرى. اضغط مطوالً على الرز On / Off )تشغيل / إيقاف تشغيل( 
لمدة 3 ثواٍن. بعد انتهاء العد التنازلي المعروض على الشاشة مثل "إلغاء 1-2-3"، يتم إيقاف تشغيل الغسالة.

C

مالحظة

إذا ضغطت على الزر On / Off )تشغيل/إيقاف(أثناء تشغيل قفل األطفال، لن يتم إلغاء البرنامج. عليك إلغاء قفل األطفال أوالً. سيظهر العد التنازلي  ½
بالصورة "إيقاف مؤقت 1-2-3" على الشاشة.

إذا كان البد من فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن تعذر فتح باب التحميل ألن مستوى المياه في الغسالة أعلى من مستوى فتحة باب التحميل، فقم  ½
بتدوير مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج تصريف وعصر )Pum + Spin( وقم بتصريف المياه الموجودة في الغسالة.

5.20 انتهاء البرنامج
تظهر عبارة "يمكن إخراج المالبس من الغسالة" على الشاشة عند اكتمال البرنامج.

إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة دقيقتين، فستتحول الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت. يتم إيقاف تشغيل 
الشاشة وكافة المؤشرات. يظهل إطار مقبض تحديد البرنامج فقط يومض.

إذا قمت بالضغط على أي زر أو قمت بإدارة مقبض تحديد البرنامج عندما تكون الغسالة في وضع اإليقاف المؤقت، فسوف تظهر خطوات البرنامج المكتملة على الشاشة.

5.21 الدخول إلى قائمة اإلعدادات
يمكنك أداء العمليات التالية في قائمة اإلعدادات:

تغيير اختيار اللغة،  •
تغيير إعدادات سطوع الشاشة،  •
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C
مالحظة

ال تستخدم المنظفات السائلة عند قيامك بتفعيل وظيفة وقت االنتهاء! فهناك مخاطر من حدوث ُبقع بالمالبس. ½
يظل باب التحميل ُمقفالً أثناء فترة العد التنازلي لوقت االنتهاء )End Time(. البد من ضبط الغسالة على وضع اإليقاف المؤقت )Pause( بالضغط  ½

على زر بدء/إيقاف مؤقت لفتح باب التحميل. في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت االنتهاء وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد 
على الشاشة.

عند إتمام اختيار وقت االنتهاء، الوقت الذي سيظهر على الشاشة يتكون من وقت االنتهاء باإلضافة إلى فترة البرنامج المحدد. ½
5.15 بدء تشغيل البرنامج

60 o  C

1200 88:88

بدء البرنامج

اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت Start / Pause لبدء البرنامج.  .1
يبدأ الرز Start / Pause )بدء التشغيل / اإليقاف المؤقت( في اإلضاءة الثابتة بعد أن كان يومض، لإلشارة   .2

إلى بدء تشغيل البرنامج. تظهر عبارة "بدء تشغيل البرنامج" على الشاشة لمدة 3 ثواٍن.
باب التحميل مغلق. تظهر عبارة "جاري غلق الباب" على الشاشة عندما يتم غلق الباب.  3

5.16 قفل باب التحميل
مت قفل الباب

يوجد نظام قفل في باب التحميل للغسالة مما يمنع فتح الباب عندما يكون مستوى الماء غير مناسب.
تظهر عبارة "تم غلق الباب" على الشاشة عندما يتم غلق باب التحميل.

5.17 تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج
5.17.1 إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج:

60 o  C

1200 88:88

جاري فتح الباب

إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسباً عندما تضغط على أزرار Start / Pause )بدء/
إيقاف مؤقت( سيظهر مؤشر "Door is Opening" )جار فتح الباب( على الشاشة.

إذا لم يكن مستوى الماءفي الغسالة مناسباً، فمن غير المناسب لك الضغط على زر Start / Pause )تشغيل/إيقاف مؤقت(، وستعرض الشاشة بأن باب التحميل مقفالً.
5.17.2 انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت

60 o  C

1200 88:88

إيقاف مؤقت

اضغط على الزر Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت. سيبدأ اإلطار 
حول زر Start / Pause )تشغيل/إيقاف مؤقت(في الوميض. تظهر إيقاف مؤقت "Pause" على الشاشة.

5.17.3 تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:
من غير المسموح تغيير البرنامج عند تشغيل البرنامج الحالي. 

إذا أدرت مقبض Programme Selection )تحديد البرنامج( أثناء تشغيل البرنامج، سيظهر على الشاشة 
."Pause to make changes" )تم التحويل لوضع اإليقاف المؤقت إلجراء تعديل(

يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تحويل البرنامج الحالي إلى اإليقاف المؤقت. 

C
مالحظة

سيبدأ البرنامج المحدد من جديد. ½

5.17.4 تغيير إعدادات الوظيفة اإلضافية والسرعة ودرجة الحرارة
بناء على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء الوظائف اإلضافية أو تفعيلها؛ راجع، "تحديد الوظيفة اإلضافية". 
يمكنك أيًضا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة والتجفيف؛ راجع، "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".
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• تجفيف
توفر هذه الوظيفة تجفيف الغسيل بعد غسله. تفحص جدول البرامج لمعرفة في اي البرامج يمكن تحديد هذه الوظيفة المساعدة.

5.12 خطوات التجفيف
5.12.1 تجفيف للكي 

يتم التجفيف حتى يصل مستوى التجفيف لمرحلة التجفيف للكي.
5.12.2 تجفيف للدوالب

يتم التجفيف حتى يصل مستوى التجفيف لمرحلة التجفيف للدوالب.
5.12.3 تجفيف إضافي للدوالب 

يتم التجفيف حتى يصل مستوى التجفيف لمرحلة التجفيف اإلضافي للدوالب.
5.12.4 تجفيف األقمشة الحساسة

استخدم هذا البرنامج لتجفيف %100 من األقمشة الصناعية ومزيج األقمشة الصناعية الساتان والمالبس الداخلية )المالبس الليلية، 
والمالبس الداخلية العلوية، والمالبس لداخلية السفلية، والبيجاما( والتي يتم تجفيفها وفقاً لتعليمات الغسيل.

C
مالحظة

قد يتغير مستوى التجفيف بسبب المزيج، أو نوع النسيج/األقمشة، أو الكمية أو مستوى الرطوبة للغسيل. ½
ال يجوز تجفيف المنتجات التي تحتوي على اكسسوارات مثل الشرائط، أو التول، أو األحجار الكريمة، أو الخرز، أو الترتر، أو األسالك المعدنية، أو  ½

المنتجات ذات المحتوى المرتفع من الحرير في الغسالة.
قد تظل المالبس ذات مزيج الحرير والتي تحتوي على القطن أو لها مظهر الساتان رطبة عند تجفيفها في هذا البرنامج. ½

5.12.5 التجفيف وفق مواعيد زمنية
يمكنك تحديد أوقات التجفيف من إما 10´, 20´, 30´, 60´, 90´, 120´ أو 150´ لتصل إلى درجة االتجفيف النهائية عند درجة حرارة منخفضة. 

C

مالحظة
لتجفيف الغسيل الذي يتكون من قطعتين، يجب عليك اختيار خطوات التجفيف المؤقت في برامج األقطان أو األلياف الصناعية ويتم االختيار وفقا لنوع  ½

الغسيل.
عندما تقوم بتحديد وظيفة التجفيف 10´، يتم التهوية والتبريد فقط. ½
إذا لم يجف الغسيل كما ينبغي بعد انتهاء برامج التجفيف، يجب عليك اختيار خطوات التجفيف المؤقت في برامج األقطان أو األلياف الصناعية ويتم  ½

اختيارها وفًقا لنوع الغسيل. 
عند تحديد هذه الوظيفة، تقوم الغسالة بالتجفيف حتى الوقت المضبوط بغض النظر عن درجة التجفيف. ½

5.13 عرض الوقت على الشاشة
يظهر الوقت المتبقي إلتمام البرنامج أثناء تشغيله بالساعات والدقائق على النحو "01:30".

C
مالحظة

قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج واالستهالك" تبًعا للتغييرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء  ½
ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبًعا الختيار الوظائف اإلضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

5.14 وقت االنتهاء
60 o  C

1200 88:88

إعدادات وقت االنتهاء

 

60 o  C

1200 88:88

مت تشغيل وقت االنتهاء

مع وظيفة End Time )وقت االنتهاء( يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج ما يصل إلى 24 ساعة. بعد الضغط على زر End Time )وقت االنتهاء(، 
 End“ وقت االنتهاء(. ستظهر( End Time سيومض مؤشر ،)وقت االنتهاء( End Time سيتم عرض الوقت التقديري النتهاء البرنامج. إذا تم ضبط

Time Setting” )إعدادات وقت االنتهاء(على الشاشة. في أثناء ذلك الوقت، ستومض األزار Start / Pause )بدء / إيقاف مؤقت(.
 Finish Time“ بدء/ إيقاف مؤقت(بعد ضبط الوقت. سيظهر( Start / Pauseلتفعيل وظيفة وقت االنتهاء وإتمام البرنامج في نهاية الوقت المحدد، اضغط على زر

On” )تم تمكين وقت االنتهاء( على الشاشة عندما تضغط على الزر. ستتوقف أزرار Start / Pause )بدء/إيقاف مؤقت(عن الوميض وستظل مضاءة باستمرار.
إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة وقت االنتهاء، اضغط على زر وقت االنتهاء )End Time( حتى يتوقف مؤشر 

وقت االنتهاء عن العمل واضغط على زر تشغيل/إيقاف )On/Off( لتشغيل وإيقاف الغسالة.
افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، إلخ.  .1

حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف اإلضافية حسب الحاجة.  .2
اضبط وقت االنتهاء الذي تريده بالضغط على زر وقت االنتهاء End Time . يضئ مؤشر End Time )وقت االنتهاء(.  .3

اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت Start / Pause . سيبدأ العد التنازلي. تبدأ عالمة ":" الموجودة في منتصف وقت االنتهاء بالوميض.  4
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5.11 اختيار الوظائف اإلضافية
88 o  C

1880 88:88

180’extra

قم بتحديد الوظائف اإلضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. متى تم تحديد برنامج، يضيء إطار رمز الوظيفة اإلضافية التي يمكن تحديدها مع هذا البرنامج. 
وعندما تقوم بتحديد وظيفة إضافية، يضيء الجزء الداخلي من رمز الوظيفة اإلضافية ويظهر اسم الوظيفة المحددة على الشاشة لمدة 3 ثواٍن.

C
مالحظة

لن يومض رمز إطار الوظيفة المساعدة التي ال يمكن تحديدها أثناء البرنامج الحالي. عندما تضغط على زر الوظائف المساعدة، ستظهر كلمة )غير قابل  ½
للتعديل( "Not adjustable" على الشاشة لمدة ... ثوان.

كما سيظل زر إطار الوظيفة المساعدة المناسب للبرنامج الحالي مضيئا بعد بدء الغسيل. يمكنك تحديد أو إلغاء الوظائف المساعدة التي تومض إطاراتها. 
وإذا وصلت دورة الغسيل إلى نقطة ال يمكنك عندها تعديل الوظائف المساعدة، سيتوقف إطار مؤشر الوظائف المساعدة عن العمل.

C

مالحظة
بعض الوظائف ال يمكن تحديدها مًعا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة األولى قبل تشغيل الغسالة، فستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة األولى  ½

بينما تستمر الوظيفة الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا تم تحديد وظيفة الغسل السريع بعد تحديد وظيفة الغسلة التحضيرية، يتم إلغاء وظيفة الغسلة 
التحضيرية وتبقى وظيفة الغسل السريع عاملة.

ال يمكن اختيار وظيفة إضافية ال تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. )راجع، "جدول البرامج واالستهالك"( ½
بعض البرامج بها وظائف إضافية البد من تشغيلها في وقت متزامن. هذه الوظائف ال يمكن إلغاؤها. لن يومض إطار الوظيفة اإلضافية بل سيومض  ½

الجزء الداخلي فقط.
سيقوم الجهاز بتمديد مدة البرنامج تلقائًيا ما لم يتم التوصل إلى مستوى الرطوبة المطلوبة )مستوى الكي، أو الخزانة، الخزانة اإلضافي أوالحساسية( في  ½

نهاية التجفيف. وسوف يستمر البرنامج لفترة أطول.
إذا تم تحديد وقت للتجفيف، سيتم إنهاء البرنامج حتى لو كان الغسيل ال يزال رطًبا في نهاية البرنامج. ½
سيقوم الجهاز بتقصير مدة البرنامج تلقائًيا إذا وصل إلى مستوى الرطوبة المطلوبة )مستوى الكي، أو الخزانة، الخزانة اإلضافي أوالحساسية(أثناء عملية  ½

التجفيف أو خالل اختيارات التجفيف ذات الموعد المحدد. سيتم توضيح انخفاض الوقت على الشاشة.

• Prewash )الغسيل التحضيري(
تكون الغسلة التحضيرية مجدية فقط مع المالبس شديدة االتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

• Quick Wash )الغسيل السريع(
للقت ثيح .ةيعانصلا فايلألا Syntheticsو ةينطقلا سبالملا Cottons جماربل ةفيظولا هذه مادختسا نكمي 

.خاستالا ليلق ليسغلل فطشلا تاوطخ ددع نم للقت اًضيأو ليسغلا تارم ددع نم

C
مالحظة

عند تحديد هذه الوظيفة قم بتحميل الغسالة بنصف الحد األقصى لكمية المالبس المحددة في جدول البرامج. ½

• Extra rinse )شطف إضافي(
تمكنك هذه الوظيفة من الغسل والشطف باستخدام ماء وفير في برامج الغسيل Cottons "المالبس القطنية" وSynthetics "األلياف الصناعية" و

Lingerie" المالبس الداخلية " وWoollens" األصواف". استخدم هذه الوظيفة للمالبس الرقيقة التي تتجعد بسهولة.

• Anti-creasing )ضد التجعد(
تقلل هذه الوظيفة من تجعيد المالبس أثناء الغسيل. تقل حركة الحلة وسرعة العصر لتجنب التجعد. باإلضافة إلى هذا، تتم عملية الغسيل بمستوى مرتفع من الماء.
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جدول البرامج واالستهالك 
)للتجفيف(

C

مالحظة
***: إذا كانت سرعة العصر القصوى أقل من هذه القيمة، يمكنك االختيار إلى أن يتم الوصول إلى أقصى سرعة للعصر. ½
قد تختلف الوظائف اإلضافية في الجدول وفًقا لطراز الغسالة. ½
قد تختلف قدرة استهالك الماء والكهرباء تبًعا للتغييرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ، درجة حرارة الماء ، درجة حرارة البيئة المحيطة ونوع  ½

وكمية حمولة الغسيل، وتبًعا الختيار الوظائف اإلضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.
يمكنك رؤية وقت الغسيل للبرنامج الذي قمت بتحديده على شاشة الغسالة. من الطبيعي حدوث اختالفات بسيطة بين الوقت المعروض على الشاشة ووقت  ½

الغسل الفعلي.
معلومات لمؤسسات االختبار؛

“تم إجراء اختبارات الغسيل لملصق االتحاد األوروبي للطاقة في برنامج “Cottons Eco 60°C” لألقمشة القطنية وفًقا 
.EN 50229 للمعيار

 
وفقا لمعيار EN 50229 لملصق االتحاد األوروبي لطاقة أداء التجفيف، يجب تقسيم الحمولة القصوى للغسيل إلى مجموعات 

كحد أقصى لحمل التجفيف وحمل التجفيف المتبقي، ثم يجب تجفيف كل حمولة باستخدام خيار “تجفيف األقطان اإلضافي”.

AR2مستوى التجفيفالوظائف اإلضافية
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نطاق درجة حرارة 
القابلة لالختيار ° 

مئوية

-• • • • *2.71600 64-تجفيف األقطان

-• • • • *-2.45 44-تجفيف األقمشة الصناعية

30-90• • • • **2.91600 60284حماية األطفال+

6 كجم غسل + 6 كجم 
تجفيف

60 - بارد• • • • *5.31600 60664

30 - بارد• *• 0.61000 0.528 30غسيل وارتداء

30 - بارد• *• 3012811000غسيل وارتداء
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5.10 جدول البرامج واالستهالك 
)للغسيل(

• : قابل للتحديد.
* : يتم تحديده تلقائياً، وال يتم إلغاؤه.

)EN 50229( برنامج عالمة الطاقة : **
***: إذا كانت سرعة العصر القصوى أقل من هذه القيمة، يمكنك االختيار إلى أن يتم الوصول إلى أقصى سرعة للعصر.

****: يكشف البرنامج نوع وكمية الغسيل ويقوم بتعديل استهالك المياه ووقت البرنامج تلقائياً.
-: انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد األقصى للحمولة.

AR2الوظائف اإلضافية
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نطاق درجة حرارة 
القابلة لالختيار ° مئوية

90 - بارد• • • • • • • Cottons90995 2.551600 )األقمشة القطنية(

90 - بارد• • • • • • • Cottons60995 2.051600 )األقمشة القطنية(

90 - بارد• • • • • • • Cottons40995 1.351600 )األقمشة القطنية(

60 - بارد• 1.031600 60953**المالبس القطنية االقتصادية

60 - بارد• 0.801600 40953المالبس القطنية االقتصادية

60 - بارد• • • • • • • 1.201200 60465األلياف الصناعية

60 - بارد• • • • • • • 0.651200 40465األلياف الصناعية

40 - بارد• • 0.301200 40245المالبس الصوفية

40 - بارد• 0.401000 40450المنسوجات الناعمة

30 - بارد0.211200 1.540 30غسيل يدوي

البرنامج السوبر للغسيل السريع 
القصير

30 - بارد• • • 0.101400 30235

90 - بارد• • • 2.001400 90960وضع الغسيل اليومي السريع

90 - بارد• • • 1.151400 60960وضع الغسيل اليومي السريع

90 - بارد• • • 0.151400 30950وضع الغسيل اليومي السريع

60 - بارد• • • *• • • 1.40800 60470القمصان
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• تجفيف األقطان
استخدم هذا البرنامج لتجفيف األقمشة القطنية الرطبة أو المبتلة والتي يصل وزنها وهي جافة إلى 6 كجم. يقوم هذا البرنامج بالتجفيف فقط. 

C
مالحظة

قم بتحميل 4.5 كجم فقط عند تجفيف المناشف والبشاكير. ½
ألوزان التجفيف للغسيل، أنظر القسم 4، الخطوة 4.5. ½

5.9 برامج الغسيل والتجفيف

A
تنبيه
يتم تجفيف الوبر الناتج عن المالبس أثناء التجفيف تلقائياً من خالل الغسالة. يتم إدخال المياه تلقائياً للقيام بالتجفيف. لذلك السبب، يجب أن يكون  ½

صنبور المياه للغاسةل مفتوحاً أثناء برامج التجفيف أيضاً.

• غسيل وتجفيف 6 كجم
60 o  C

1200 04:12

اخلطوة ١

٢ 
ة 

طو
خل

ا

٦ غسيل وجتفيف

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس القطنية حتى 6 كجم وتجفيفها في الحال بعد ذلك بدون إجراء أي اختيار. 

C
مالحظة

ال يمكن تحديد وظيفة التجفيف اإلضافية المساعدة عند اختيار هذا البرنامج. ½

للتجفيف المثالي في دورة الغسيل والتجفيف 6 كجم، ننصح بتحميل الغسيل بالغسالة حتى يصل إلى المستوى المحدد في الشكل أعاله )يظهر مستوى السهم وباب التحميل مفتوًحا(.

• غسيل وارتداء
40 o  C

1200 00:34

غسيل وارتداء

٢ 
وة

ط
خل

ا

اخلطوة ١

استخدم هذا البرنامج لغسل وتجفيف 0.5 كجم من الغسيل )قميصان( في 35 دقيقة. الحد األقصى الذي يمكن غسله باستخدام هذا البرنامج هو 1 كجم )5 قمصان(. 

C
مالحظة

استخدم هذا البرنامج للغسل والتجفيف السريع للمالبس اليومية التي يتم ارتداؤها لفترة قصيرة. وهو مناسب للمالبس الرقيقة والتي تجف سريًعا. )القمصان  ½
والتيشيرتات(   

خيارات أو برامج التجفيف األخرى ينبغي أن تستخدم للمالبس الخشنة المزخرفة والتي تجف ببطء. ½

• مضاد الحساسية+ 
استخدم هذا البرنامج للغسل وللتجفيف الفوري )لوزن يصل إلى 2 كجم( والذي يتطلب نتائج مضادة للحساسية 

ونتائج صحية )مالبس األطفال، األغطية الوبرية، المالبس الداخلية، .. إلخ(.

C
مالحظة

تم اختبار واعتماد برنامج حماية األطفال+ في الغسل والتجفيف بدرجة حرارة 60 درجة مئوية من قبل "المؤسسة البريطانية للحساسية" في المملكة  ½
المتحدة.
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5.7 تحديد سرعة الدوران
70 o  C

1000 88:88

50’

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر.

C
مالحظة

قد تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها ليست السرعة القصوى التي يمكن اختيارها للبرنامج الحالي. ½

اضغط على الزر Spin Speed Adjustment )ضبط سرعة العصر(لتغيير سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجي.
بعد ذلك، بناء على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" )إيقاف الشطف( و"No Spin" )بدون عصر( على الشاشة.

C
مالحظة

سرعة العصرال يعمل زر الضبط سوى إلى الخلف فقط. فعلى سبيل المثال، إذا رغبت في تحديد 1000 دورة في الدقيقة أثناء عرض 800 دورة في  ½
الدقيقة على الشاشة، عليك الضغط على الزر للرجوع من 800 دورة في الحقيقة حتى الوصول إلى 1000 دورة في الدقيقة.

ُيشار إلى خيار إيقاف الشطف بالرمز “ı_ı” وخيار "بدون عصر" بالرمز “_”. ½

5.7.1 إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة إيقاف الشطف:
70 o  C

- 88:88

50’

- اضبط سرعة العصر.
- اضغط على الزر Start / Pause / Cancel )بدء التشغيل / إيقاف مؤقت / إلغاء(. يتم استكمال البرنامج. يتم استئناف البرنامج، ويتم صرف المياه وعصر المالبس.

إذا كنت ترغب في تصريف الماء في نهاية البرنامج بدون عصر، استخدم وظيفة .No Spin )بدون عصر( .

C
مالحظة

½  Spin" سيتوقف ضوء مؤشر سرعة العصر عن العمل في البرامج التي ال تسمح بضبط سرعة العصر. عندما تضغط على زر تعديل سرعة العصر
Speed Adjustment" ، سيظهر كلمة )غير قابل للتعديل( "Not adjustable" على الشاشة.

يمكنك أيضاً تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل. إذا بدأ ضوء مؤشر سرعة العصر في الوميض بعد بدء دورة الغسيل، يمكنك تحديد سرعة العصر 
المرغوبة. وإذا وصلت دورة الغسيل إلى نقطة ال يمكنك عندها تعديل سرعة العصر، سيتوقف ضوء مؤشر سرعة العصر عن العمل.

5.8 برامج التجفيف

A
تنبيه
يتم تجفيف الوبر الناتج عن المالبس أثناء التجفيف تلقائياً من خالل الغسالة. يتم إدخال المياه تلقائياً للقيام بالتجفيف. لذلك السبب، يجب أن يكون  ½

صنبور المياه للغاسةل مفتوحاً أثناء برامج التجفيف أيضاً.

C
مالحظة

تتضمن بالفعل برامج التجفيف الخطوة الخاصة بالعصر. تقوم الغسالة بهذه العملية لتقصير وقت التجفيف. عند اختيار التجفيف، يكون إعدادات سرعة  ½
الدوران عند أقصى سرعة 1200 - دورة في الدقيقة.

• تجفيف األقمشة الصناعية

02:16

اخلطوة ١ 

 ٢
ة  

طو
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ا

جاف صناعي

استخدم هذا البرنامج لتجفيف األقمشة الصناعية الرطبة أو المبتلة والتي يصل وزنها وهي جافة إلى 4 كجم. يقوم هذا البرنامج بالتجفيف فقط. 

C
مالحظة

ألوزان التجفيف للغسيل، أنظر القسم 4، الخطوة 4.5. ½
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• البرنامج السوبر للغسيل السريع القصير
30 o  C

1200 88:88

60
اخلطوة ١ 
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ا

اكسبريس قصير

.ةقيقد 14 يف كليسغ لسغي وهف .ريصق تقو يف خاستالا ةليلق ةينطقلا سبالملا نم ةريغص ةيمكل عيرسلا لسغلل جمانربلا اذه مدختسا

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

عند اختيار وظيفة التجفيف، سيتم عرض وقت التجفيف اإلضافي في نهاية الغسيل. ½

• القمصان
40 o  C

1000 ٨٨:٨٨

اخلطوة ١ 
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قمصان

استخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية واألقمشة الممزوجة باأللياف الصناعة.

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

• Rinse )الشطف(
استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشكل منفصل.

  Drain+Spin •
استخدم هذا البرنامج لتصريف المياه الموجودة في الغسالة.

5.6 اختيار درجات الحرارة
60 o  C

1200 88:88

110’

عند اختيار برنامج جديد يتم عرض درجة الحرارة المناسبة لهذا البرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن أال 
تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن تحديدها للبرنامج الحالي.

لخفض درجة الحرارة، اضغط على زر Temperature Adjustment )ضبط درجة الحرارة(. ستنخفض درجة الحرارة بمقدار 10 درجة مئوية.

C
مالحظة

ال يعمل زر ضبط درجة الحرارة سوى إلى الخلف فقط. فعلى سبيل المثال، إذا رغبت في تحديد درجة حرارة 60 درجة مئوية أثناء عرض درجة حرارة  ½
40 درجة مئوية على الشاشة، تحتاج للضغط على الزر للرجوع من 40 درجة مئوية وذلك حتى الوصول إلى 60 درجة مئوية.

سيكون ضوء مؤشر درجة الحرارة متوقفاً في البرامج التي ال تسمح بتعديل درجة الحرارة. ½
إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسيل على البارد وقمت بالضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، ستظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج  ½

المختار على الشاشة. لخفض درجة الحرارة، اضغط على زر Temperature Adjustment )ضبط درجة الحرارة( مرة أخرى.
"Cold Wash" )في النهاية، سيظهر على الشاشة الرمز "-" والذي يشير إلى خيار الغسيل البارد. سيظهر على الشاشة )غسيل بارد

يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. إذا بدأ ضوء مؤشر درجة الحرارة في الوميض بعد بدء دورة الغسيل، يمكنك تحديد درجة الحرارة 
المرغوبة. وإذا وصلت دورة الغسيل إلى نقطة ال يمكنك عندها تعديل درجة الحرارة، سيتوقف ضوء مؤشر درجة الحرارة عن العمل.
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C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

• Woollens )المالبس الصوفية(
30 o  C

 800 00:58

اخلطوة ١ 
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األصواف

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الصوفية. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع الملصقات على المالبس. استخدم منظفات مناسبة مع المالبس المصنوعة من الصوف.

C
مالحظة

ال يمكن تحديد وظيفة التجفيف في برنامج الغسيل لألصواف. ½

• Cotton Eco )قطن اقتصادي(
40 o  C

1000 88:88

٣ 
وة

ط
خل

ا
٢ 

ة 
طو

خل
اخلطوة ١ا

COTTON ECO (قطن اقتصادي)

استخدم هذا البرنامج لغسل مالبسك القطنية المتينة ذات االتساخ العادي، وغسيل الكتان. بالرغم من أنه يغسل لفترة أطول من جميع البرامج، إال أنه يوفر كثيًرا في الطاقة 
والمياه. قد تكون درجة حرارة المياه الفعلية مختلفة عن درجة الحرارة المحددة. عندما تقوم بتحميل اآللة بغسيل أقل )مثل. نصف الكمية أو اقل(، فقد يصبح وقت البرنامج 
أقصر تلقائياً. في هذه الحالة، سينخفض استهالك الطاقة والمياه بشكل أكبر مما يوفر غسيل اقتصادي أكثر. هذا البرنامج متاح في الموديالت التي بها مؤشر للوقت المتبقي.

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

• المنسوجات الناعمة
استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الناعمة. فهو يغسل المالبس بحركات لطيفة مقارنًة ببرنامج غسيل المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية.

• الغسيل اليدوي
60 o  C

 800 88:88

100
اخلطوة ١ 

٣ 
وة

ط
خل

ا
٢ 

وة
ط

خل
ا

غسيل يدوي

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الصوفية/الرقيقة التي تحمل عالمات "غسيل بدون استخدام الغسالة" والتي يفضل 
غسلها يدوًيا. حيث يقوم البرنامج بالغسل بحركات غسل لطيفة لكي ال يضر المالبس.

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

• وضع الغسيل اليومي السريع
30 o  C

1200 88:88

٣ 
وة

ط
خل

ا
٢ 

وة
ط

خل
اخلطوة ١ ا

يومي اكسبريس

استخدم هذا البرنامج لغسيل المالبس القطنية قليلة االتساخ في وقت قصير.

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.
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5.3 إعداد اآللة
تفحص ما إذا كانت الخراطيم متصلة بإحكام.   .1

قم بتركيب قابس الغسالة.  .2
افتح الصنبور بالكامل.  .3

ضع حمولة الغسيل في الغسالة.   .4
ضع مسحوق الغسيل وُمنعم األنسجة.   .5

5.4 اختيار برنامج الغسيل 
حدد البرنامج المناسب للنوع، والكمية، ودرجة اتساخ المالبس وفًقا لـ"جدول االستهالك والبرنامج" وجدول درجات الحرارة أدناه.  .1

المالبس المتسخة جًدا المصنوعة من القطن األبيض والكتان. )أغطية مناضد القهوة والمفارش والمناشف وأغطية السرائر، إلخ(90 درجة مئوية

يستخدم هذا البرنامج عادة للمالبس القطنية أو األلياف الصناعية المتسخة الملونة ذات اللون الثابت )قميص، مالبس النوم، البيجامات، إلخ( والمالبس 60 درجة مئوية
البيضاء المتسخة قليال )المالبس التحتية، إلخ(

40درجة مئوية 30- درجة 
المالبس المصنوعة من خليط من األنسجة بما فيها المنسوجات الناعمة )الستائر الشفافة، إلخ( واأللياف الصناعية واألصواف.مئوية- بارد 

حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبضاختيار البرنامج.  .2

C
مالحظة

البرامج محددة بأعلى سرعة عصر مناسبة لهذا النوع المحدد من النسيج. ½
عند اختيار برنامج، راعي دائًما نوع النسيج واأللوان ودرجة االتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها. ½
قم دائًما باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. تمثل الحرارة العالية استهالك أكثر للطاقة. ½

5.5 برامج الغسيل 
استخدم البرامج الرئيسية التالية وفًقا لنوع األقمشة.

C

مالحظة
يمكنك جعل التجفيف مباشرة بعد الغسيل بالضغط على زر التجفيف بعد تحديد البرنامج الذي تريد الغسيل عليه. سيتم عرض الخطوة التي سيتم التجفيف  ½

خاللها على سطر المعلومات في كل مرة تضغط على الزر، وسيضئ الرمز ذو الصلة. عند رغبتك، يمكنك جعل التجفيف ألقصى وقت مسموح به 
باالستمرار في الضغط على الزر.

األشكال والكتابات الموجودة على خطوات البرنامج هي تخطيطية وقد ال تتوافق مع المنتج تماماً. ½
سيظهر اسم البرنامج الذي حددته عبر مقبض تحديد البرنامج على شاشة الغسالة. ½
إذا لم تكن ترغب في التجفيف بعد البرنامج الذي حددته، اضغط على زر التجفيف حتى يتم عرض "تم إلغاء التجفيف". ½
عليك تحميل الغسيل بحد أقصى 6 كجم عندما تقوم بالغسيل والتجفيف باستخدام وظيفة التجفيف في الغسالة. فإذا كان هناك حمل زائد، لن يجف الغسيل  ½

وستعمل الغسالة لفترة أطول مما يستهلك طاقة إضافية.

• Cottons )األقمشة القطنية(
40 o  C

1200 88:88
٣ 

وة
ط

خل
ا

٢ 
وة

ط
خل

اخلطوة ١ ا

COTTONS (األقمشة القطنية)

استخدم هذا البرنامج لألقمشة القطنية )على سبيل المثال أغطية السرير واللحاف وأكياس المخدات والفوط وبرنس الحمام 
والمالبس الداخلية وما إلى ذلك(. يتم غسل الغسيل بحركات غسل قوية باإلضافة إلى دورة غسيل أطول.  

C
مالحظة

يمكنك تجفيف غسيلك في الحال بعد غسله )يمكن إعداد التجفيف التلقائي أو المجدول بعد الغسيل(. ولذلك، عليك تحديد وظيفة التجفيف قبل بدء برنامج  ½
الغسيل.

• Synthetics )األلياف الصناعية(
40 o  C

1200 88:88

extra

٣ 
وة

ط
خل

ا
٢ 

وة
ط

خل
اخلطوة ١ا

SYNTHETİCS (األلياف الصناعية)

استخدم هذا البرنامج مع المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية )القمصان والبلوزات والمالبس المصنوعة من خليط القطن/األلياف الصناعية 
وما إلى ذلك(. فهو يغسل المالبس بحركات لطيفة ودورة غسيل قصيرة مقارنة ببرنامج الغسيل Cottons "األقمشة القطنية".

بالنسبة للستائر واألقمشة الشفافة، استخدم برنامج Synthetic 40˚C "األلياف الصناعية 40 درجة" مع اختيار وظائف الغسلة التحضيرية وضد التجعد. اغسل األقمشة 
الشفافة/الرقيقة بوضع القليل من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية حيث أن نسيجها يسبب رغوة زائدة. ال ينبغي وضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. 
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5.1 لوحة التحكم

1

6789

2 3 4 5

1 - مقبض اختيار البرنامج
2 - زر ضبط درجة الحرارة 

3 - شاشة العرض
4 - مقبض اختيار التجفيف

5 - زر التشغيل / إيقاف التشغيل

6 - زر ضبط وقت االنتهاء
7 - زر Start/Pause )بدء/إيقاف مؤقت(

8 - أزرار الوظائف اإلضافية
9 - زر ضبط سرعة العصر

5.2 رموز الشاشة

88 o  C

1880 88:88

180’extra

a b c d

efgh

مؤشر درجة الحرارة)0 درجة مئوية(  - أ. 
صف المعلومات  - ب 

مؤشر مستويات التجفيف  - ج 
مؤشر وقت التجفيف )دقائق( د - 

مؤشر الوقت )ساعة:دقيقة(  - هـ 
مؤشر وقت االنتهاء  - و 

مؤشر القفل  - ز 
مؤشر سرعة الدوران )دورة في الدقيقة(  - ح 
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4.9 إرشادات للغسيل الجيد
البرامج

تجفيف األقمشة تجفيف األقطان
غسيل وارتداءغسيل وتجفيفحماية األطفال +الصناعية

س
الب

الم
ع 

نوا
أ

المالبس القطنية

مفارش السرير، األغطية 
الوبرية، مالبس األطفال، 

التيشيرتات، القمصان، 
مالبس التريكو، الجينز، 

البنطلونات القماش، 
القمصان، الجوارب 

القطنية، وما إلى ذلك.

غير موصى بها!

تغسل وتجفف مباشرة! 
مفارش السرير، األغطية 
الوبرية، مالبس األطفال، 

التيشيرتات، القمصان، 
مالبس التريكو، الجينز، 

البنطلونات القماش، 
القمصان، الجوارب 

القطنية، وما إلى ذلك.

تغسل وتجفف مباشرة! 
مفارش السرير، األغطية 
الوبرية، مالبس األطفال، 

التيشيرتات، القمصان، 
مالبس التريكو، الجينز، 

البنطلونات القماش، 
القمصان، الجوارب 

القطنية، وما إلى ذلك.

 للمالبس خفيفة االتساخ، 
أو غير المتسخة من 

التشيرتات، والقمصان، 
والقمصان الثقيلة، .. إلخ. 

يجب أن تكون كمية الغسيل 
قليلة جًدا.

األلياف الصناعية )البوليستر, 
غير موصى بها!والنايلون إلخ.(:

 موصى بها للبوليستر، 
البولي أميد )النايلون(، 

والبولي أسيتات، 
واألكريليك. غير موصى 

بالتجفيف لمالبس الفسكوز. 
ينبغي مراعاة تعليمات 

التجفيف الموجودة على 
عالمة الصيانة.

وبمراعاة تحذيرات الغسيل 
والتجفيف الموجودة على 

عالمة صيانة ينصح 
بخفض درجات الحرارة 
مع األقمشة المصنوعة 
من البوليستر، والبولي 

أميد )النايلون(، والبولي 
أسيتات، واألكريليك.

وبمراعاة تحذيرات الغسيل 
والتجفيف الموجودة على 

عالمة صيانة ينصح 
بخفض درجات الحرارة 
مع األقمشة المصنوعة 
من البوليستر، والبولي 

أميد )النايلون(، والبولي 
أسيتات، واألكريليك.

المالبس المصنوعة من 
األلياف الصناعية مثل 
المالبس قليلة اإلتساخ 

والقمصان الغير متسخة، 
والتيشيرتات الخ. يجب 
أن تكون كمية الغسيل 

قليلة جًدا.

المنسوجات الناعمة )الحرير، 
والمنسوجات الصوفية، والكشمير، 

واألنجورا الخ.( المالبس
غير موصى بها!غير موصى بها!غير موصى بها!غير موصى بها!غير موصى بها!

 اللحاف، والجاكت، والستائر، .. 
إلخ. من الغسيل الضخم

 غير موصى بها! من غير 
المناسب تجفيف الغسيل 
الضخم في الغسالة. قم 

بتجفيفها عن طريق بتعليقها 
أو نشرها.

 غير موصى بها! من غير 
المناسب تجفيف الغسيل 
الضخم في الغسالة. قم 

بتجفيفها عن طريق بتعليقها 
أو نشرها.

غير موصى بها! من غير 
المناسب تجفيف الغسيل 
الضخم في الغسالة. قم 

بتجفيفها عن طريق بتعليقها 
أو نشرها.

 غير موصى بها! من غير 
المناسب تجفيف الغسيل 
الضخم في الغسالة. قم 

بتجفيفها عن طريق بتعليقها 
أو نشرها.

 غير موصى بها! من غير 
المناسب تجفيف الغسيل 
الضخم في الغسالة. قم 

بتجفيفها عن طريق بتعليقها 
أو نشرها.
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C
مالحظة

يمكن أن تترك أقراص المنظفات بقايا في مقصورة المنظف. عند مصادفة هذه الحالة، ضع األقراص بين الغسيل، بالقرب من الجزء السفلي للحلة في  ½
مرات الغسل القادمة.

استخدم المنظف الجل أو السائل بدون تحديد وظيفة الغسلة التحضيرية. ½

4.7.8 استخدام المبيض
قم بإضافة نشاء سائل، أو مسحوق نشاء، أو صبغة النسيج في قسم المنعم.  •

ال تستخدم الُمنعم والنشاء مًعا في نفس دورة الغسيل.  •
امسح داخل الغسالة بقطعة قماش نظيفة ومبللة بعد استخدام النشا.  •

4.7.9 استخدام مواد التبييض
حدد برنامج مع الغسلة التحضيرية وأضف مواد التبييض في بداية الغسلة التحضيرية. ال ينبغي وضع المنظف في مقصورة الغسلة   •
التحضيرية. وكاختيار بديلي، قم بتحديد برنامج شطف إضافي وأضف مواد التبييض من خالل مقصورة فارغة في درج المنظف 

بمجرد ظهور أول خطوة من خطوات الشطف على الشاشة، وأضف كوًبا واحًدا من الماء في نفس المقصورة.
ال تستخدم مواد التبييض والمنظف مخلوطين معا.  •

استخدم كمية قليلة فقط )50 مل تقريًبا( من مواد التبييض وقم بشطف المالبس جيًدا حيث أنها تسبب تهيج   •
للجلد. ال تصب مواد التبييض على المالبس وال تستخدمها مع المالبس الملونة. 

عند استخدام مواد التبييض المصنوعة من األكسجين، اختر البرنامج الذي يغسل بدرجة حرارة منخفضة.   •
يمكن استخدام مواد التبييض المستندة إلى األكسجين مع المنظفات؛ ومع ذلك، إذا كانت سيلوتها تختلف عن المنظف، فضع المنظف أوالً في القسم رقم "2"   •

في درج المنظف وانتظر حتى يتدفق المنظف أثناء سحب الغسالة للماء. أضف مواد التبييض من نفس القسم أثناء استمرار الغسالة في سحب الماء.
4.7.10 استخدام مزيل الرواسب

عند اللزوم، استخدم مزيالت الرواسب فقط المصنعة خصيًصا للغساالت.    •

4.8 إرشادات للغسيل الجيد
المالبس

األلوان الفاتحة 
األلوان الداكنةاأللوانوالمالبس البيضاء

 Delicates
"المالبس الرقيقة"/ 

 Woolens
"األصواف/ المالبس 

Silks الحريرية
)نطاق درجة الحرارة الُموصى بها 
بناء على مستوى االتساخ: 40-90 

درجة مئوية(

)نطاق درجة الحرارة الُموصى بها 
بناء على مستوى االتساخ: بارد 40- 

درجة مئوية(

)نطاق درجة الحرارة 
الُموصى بها بناء على مستوى 

االتساخ: بارد 40- درجة 
مئوية(

)نطاق درجة الحرارة 
الُموصى بها بناء على 

مستوى االتساخ: بارد 30- 
درجة مئوية(

اخ
تس

 اال
وى

ست
م

اتساخ شديد

) بقع صعبه مثل العشب والقهوة 
والفواكه والدم.(

قد يكون من الضروري ُمعالجة البقع 
ُمسبًقا أو القيام بغسيل تحضيري. 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى 
بها مع المالبس شديدة االتساخ. كما 

يوصى باستخدام مسحوق الغسيل 
لتنظيف بقع الطين والتربة والبقع 

الحساسة لمواد التبييض. 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 

المالبس الملونة بالمقادير الُموصى بها 
مع المالبس شديدة االتساخ. كما يوصى 

باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع 
الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد 

التبييض. استخدم مساحيق الغسيل فقط 
دون مواد التبييض.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

شديدة االتساخ.

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غسل المالبس 

الصوفية والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية.

مستوى االتساخ العادي

)على سبيل المثال، البقع الناتجة 
من الجسم على الياقات واألساور(

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى 
بها مع المالبس في مستوى االتساخ 

العادي.

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس الملونة بالمقادير الُموصى 

بها مع المالبس في مستوى االتساخ 
العادي. استخدم مساحيق الغسيل فقط 

دون مواد التبييض.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس ذات 

مستوى االتساخ العادي. 

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غسل المالبس 

الصوفية والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية.

اتساخ خفيف

)ال توجد بقع مرئية.(

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى 

بها مع المالبس قليلة االتساخ.

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس الملونة بالمقادير الُموصى 

بها مع المالبس قليلة االتساخ. استخدم 
مساحيق الغسيل فقط دون مواد 

التبييض.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس قليلة 

االتساخ.

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غسل المالبس 

الصوفية والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية.
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منتجات األلبان والحلويات
4.7.2 مسحوق التنظيف والُمنعمات ومواد التنظيف األخرى

أضف مسحوق الغسيل والُمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.  •
ال تترك درج موزع مسحوق الغسيل مفتوًحا أثناء عمل برنامج الغسيل!  •

عند استخدام أحد البرامج بدون الغسلة التحضيرية، ال ينبغي وضع مسحوق غسيل في مقصورة الغسلة التحضيرية )مقصورة رقم "1"(.   •
عند استخدام برنامج بالغسلة التحضيرية، ال ينبغي وضع أي منظف سائل في مقصورة الغسلة التحضيرية )مقصورة رقم. "1"(.  •

ال تقم باختيار برنامج مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع حقيبة مسحوق الغسيل أو كرة التوزيع مباشرًة بين الغسيل في الغسالة.  •
في حالة استخدام منظف سائل، ال تنسى وضع كأس المنظف السائل في مقصورة الغسيل الرئيسية )مقصورة رقم "2"(.  •

ال تضيف أي كيماويات غسيل )منظفات سائلة، أو منعم، .. إلخ( عندما تكون الغسالة في خطوة التجفيف.  •
4.7.3 اختيار نوع مسحوق التنظيف

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي يتم استخدامه على نوع األنسجة وألوانها.
استخدم مساحيق غسيل مختلفة للمالبس الملونة والبيضاء.  •

اغسل المالبس الرقيقة بمنظفات خاصة )منظف سائل، شامبو الصوف، إلخ.( تستخدم للمالبس الرقيقة فقط.   •
عند غسل المالبس واأللحفة ذات األلوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائل.  •

اغسل األصواف بمسحوق خاص باألصواف.  •

A
تنبيه
استخدم فقط مساحيق الغسيل المصنعة خصيًصا للغساالت. ½
ال تستخدم مسحوق الصابون. ½

4.7.4 ضبط كمية المسحوق
تعتمد كمية مسحوق الغسيل الذي يتم استخدامه على كمية الغسيل ودرجة االتساخ وعسر الماء.

ال تستخدم كميات تتجاوز كميات المقادير الموصى بها على عبوة المنظف لتفادي مشكالت الرغوة الزائدة والشطف السيء، عالوة على توفير المال وحماية البيئة.  •
استخدم كميات منظف أقل للكميات الصغيرة أو المالبس األقل اتساًخا.  •

4.7.5 استخدام المنعمات
ضع الُمنعم في قسم الُمنعمات بدرج مسحوق الغسيل.

ال تتجاوز مستوى عالمة )<max>( الموجودة في مقصورة المنعم.  •
إذا فقد الُمنعم سيولته، فقم بتخفيفه بالماء قبل وضعه في درج مسحوق التنظيف.  •

4.7.6 استخدام مساحيق غسيل سائلة
4.7.6.1 إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل

 
ضع كوب من المنظف السائل في المقصورة الخاصة بذلك. "2"(.  •

إذا فقد المنظف السائل سيولته، فقم بتخفيفه بالماء قبل وضعها في كأس المنظف.  •
4.7.6.2 إذا كانت الغسالة غير مزودة بكوب للمنظف السائل

ال تستخدم مسحوق التنظيف السائل للغسلة التحضيرية في برنامج الغسلة التحضيرية.  •
يحدث المنظف السائل البقع في المالبس عند استخدامه مع وظيفة البدء المتأخر. إذا كنت تريد استخدام وظيفة البدء المتأخر، فال تستخدم المنظف السائل.  •

4.7.7 استخدام الجل و أقراص المنظف
إذا كان المنظف الجل يميل إلى السيولة وال تحتوي الغسالة على كوب للمنظف السائل، ضع المنظف الجل في مقصورة منظف الغسلة الرئيسية   •

أثناء دخول الماء للمرة األولى. إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل، فامأل المنظف في هذا الكوب قبل بدء البرنامج.
إذا كان المنظف الجل ال يميل للسيولة أو إذا كان على هيئة قرص كبسولة سائلة، فضعه في االسطوانة مباشرة قبل الغسيل.  •

ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسي )مقصورة رقم: "2"( أو ضعه مباشرًة في الحلة قبل الغسيل.  •
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4.5 سعة التحميل الصحيحة
تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع المالبس ودرجة االتساخ وبرنامج الغسيل المرجوة.

تضبط الغسالة كمية الماء وفًقا لكمية الغسيل الموضوعة بداخلها أوتوماتيكًيا.

B
خطر
اتبع اإلرشادات الواردة في "جدول البرامج واالستهالك". عند وضع حمل زائد بالغسالة يضعف أداء الغسالة. باإلضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكالت  ½

االهتزاز والضوضاء. ألداء تجفيف جيد، ال تقم بتغفيف الغسيل بما يزيد على المقادير المحددة.

الوزن )بالجرام(نوع الغسيلالوزن )بالجرام(نوع الغسيل
100مناشف اليد1200برنس الحمام

200أثواب المساء100المناديل
100المالبس الداخلية700اللحافات

األفرول الرجالي 500المالءات
600)مالبس العمل(

200القمصان الرجالي200أكياس الوسائد
500البيجاما الرجالي250أغطية الموائد

100البلوزات200المناشف

4.6 تحميل الغسيل
1  افتح باب تحميل الغسيل.
2  ضع الغسيل في الجهاز.

3  ادفع الباب إلغالقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب.

C
مالحظة

يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. يمكن فتح الباب فقط بعد فترة قصيرة من انتهاء البرنامج. إذا كانت الغسالة من الداخل ساخنة للغاية في نهاية  ½
البرنامج، لن يفتح باب التحميل حتى تبرد.

A
تنبيه

في حالة الخطأ في وضع الغسيل، قد تحدث ضوضاء أو اهتزاز في الغسالة. ½

4.7 استخدام مسحوق التنظيف والُمنعم

C
مالحظة

عند استخدام منظف، أو منعم، أو نشاء، أو صبغة نسيج، أو مواد تبييض، أو مزيل رواسب، يجب قراءة التعليمات الموجودة على العبوة بعناية واتباع قيم  ½
الكميات المقترحة. استخدم كوب المعايرة إن وجد.

4.7.1 درج المنظف
يتكون درج مساحيق التنظيف من ثالثة مقصورات:

132

- )1( للغسلة التحضيرية
- )2( للغسلة الرئيسية

- )3( للمنعمات
- )*( باإلضافة إلى ذلك، توجد قطعة سيفون في مقصورة المنعم.
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4.1 تصنيف الغسيل
•  قم بتصنيف الغسيل وفًقا لنوع األنسجة واللون ودرجة االتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

اتبع دوًما التعليمات الموجودة بملصقات األثواب.  •

4.2 تجهيز المالبس للغسيل
تعمل المالبس والمغسوالت المرفق بها مواد معدنية مثل حماالت الصدر وإبزيم األحزمة واألزرار المعدنية على إلحاق الضرر بالغسالة.   •
قم بإزالة األجزاء المعدنية أو اغسل المالبس عن طريق وضعها في كيس غسيل قطني أو كيس مخدة قطني. عالوة على ذلك، قد تسخن 

هذه المالبس على نحو مفرط أثناء التجفيف ويؤدي ذلك إلى تلفها. لذلك السبب، ال تقم بتجفيف مثل هذا الغسيل في الغسالة.
ضع المالبس صغيرة الحجم مثل جوارب األطفال والجوارب النايلون في كيس غسيل قطني أو كيس مخدة قطني.  •

ضع الستائر داخل الغسالة دون ضغطها. أزل األشياء الملحقة بالستائر. ال تقم بتجفيف ستائر التول في الغسالة.  •
أغلق السوست )األبازيم( وقم بتثبيت األزرار غير المحكمة وإصالح الثقوب والتمزقات.  •

قم بغسل المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو "تغسل يدوًيا" باستخدام البرنامج المناسب.   •
ال تقم بتجفيف مثل هذه المالبس في الغسالة؛ بل قم بتعليقها أو نشرها للتجفيف.

ال تغسل المالبس الملونة مع المالبس البيضاء. فالمالبس القطنية الجديدة ذات األلوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. اغسلها على نحو منفصل.  •
ال تستخدم سوى الصبغات/األلوان ومزيالت الرواسب المناسبة للغسيل في الغسالة. اتبع دائًما اإلرشادات الموضحة على العبوة.  •

C

مالحظة
يجب تخليص الغسيل الذي تعرض بكثافة لمواد مثل الدقيق أو الغراء أو مسحوق اللبن إلخ من هذه المواد قبل وضعه في الغسالة. قد تتجمع هذه األتربة  ½

والمساحيق الموجودة على الغسيل على األجزاء الداخلية للغسالة وتتسبب في عطلها.
احتفظ بالمالبس المصنوعة من صوف وبر األنقرة في الفريزر لبضع ساعات قبل الغسيل. حيث سيعمل هذا على الحد من تكون الوبر. ½
قم بغسل البنطلونات والمالبس الرقيقة بعد قلبها على الظهر. ½
ينبغي التعامل مع البقع العنيدة بشكل مناسب قبل غسلها. إذا كنت غير متأكد فتحقق منها بمنظف المالبس بالبخار. ½
أخرج جميع المواد بالجيوب مثل العمالت، واألقالم، ومشابك األوراق واقلب الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تتسبب هذه األشياء في إلحاق الضرر  ½

بالغسالة وتتسبب في حدوث ضوضاء.
4.3 أشياء ينبغي فعلها لتوفير الكهرباء

سوف تساعدك المعلومات التالية على استخدام الغسالة بصورة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.
قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن ال تضع حمولة زائدة. راجع، "جدول البرامج واالستهالك".  •

اتبع دائًما اإلرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.  •
قم بغسل المالبس قليلة االتساخ في درجات حرارة منخفضة.  •

استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من المالبس قليلة االتساخ.  •
ال تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل المالبس قليلة االتساخ أو البقع.  •

إذا كنت ترغب في تجفيف المالبس في المجفف، فاختر أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.   •
ال تستخدم مسحوق غسيل بكمية زائدة عن الكمية الموصى بها على عبوة المسحوق.  •

4.4 االستخدام األول
قبل البدء في استخدام الغسالة، تأكد من القيام بجميع التحضيرات بما يتفق مع التعليمات في قسمي "معلومات السالمة الهامة" و"التركيب".

لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أوالً ببرنامج "تنظيف الحلة". إذا لم تكن غسالتك مزودة بهذا البرنامج، اتبع الطريقة المشار إليها في البند 6.2.

C
مالحظة

استخدم مضاد الرواسب المناسب للغساالت. ½
قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة. ال يعد هذا األمر مضًرا بالمنتج. ½

اإلعداد  4
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3.7 ضبط األرجل

1 2 3

A
تنبيه
يجب أن توضع غسالتك في وضع مستوي ومتوازن على أقدامها حتى تعمل بصمت وبدون اهتزاز. قم بموازنة الجهاز عن طريق ضبط األقدام. وإال،  ½

فقد تتحرك الغسالة من مكانها وتسبب مشكالت التصادم واالهتزاز.

قم بفك الصواميل التي على األرجل في اتجاه السهم باألداة المتوفرة داخل كيس دليل المستخدم.  1
قم بضبط األرجل حتى تستوي الغسالة وتصبح متزنة. يمكنك تحريك القدمين لألسفل من خالل لفها   .2

عكس حركة عقارب الساعة أو صعوًدا عن طريق لفها باتجاه عقارب الساعة.
قم بإحكام ربط جميع الصواميل مرة أخرى في اتجاه السهم باستخدام األداة المزوده. يمكنك تحريك الصواميل لألعلى   3

من خالل لفها عكس حركة عقارب الساعة أو لألسفل عن طريق لفها باتجاه عقارب الساعة.

3.8 التوصيل الكهربي
قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمام كهربي 16 أمبير. لن تكون الشركة مسئولة عن أي تلف 

قد يحدث عند استخدام الغسالة دون تأريض حسب ما يتفق مع القواعد المحلية.
ينبغي أن تتوافق التوصيالت مع القواعد المحلية للتوصيل.  •

يجب أن يظل قابس كبل الطاقة في مكان سهل الوصول إليه بعد التركيب.  •
إذا كانت قيمة مصهر التيار أو قاطع التيار أقل من 16 أمبير، فاستخدم كهربائي مؤهل لتركيب مصهر أو قاطع تيار 16 أمبير.  •

الجهد الكهربي المحدد في قسم "المواصفات الفنية" يجب أن يكون مساوًيا للجهد الكهربي للموصالت الرئيسية.  •

B
خطر

يجب استبدال كابل الطاقة التالف بواسطة وكيل خدمة معتمد. ½

3.9 نقل المنتج
افصل الغسالة قبل نقلها.  .1

قم بإزالة وصالت إمداد وتصريف الماء.  .2
قم بتصريف الماء المتبقي في الغسالة. راجع 6.6   .3

قم بتركيب مسامير تأمين النقل بالترتيب العكسي لعملية اإلزالة؛ راجع 3.3.  4

خطر
ال يستطيع شخص واحد أن يحمل مثل وزن المنتج الخاص بك. ½
كن حذًرا فالمنتج ثقيل؛ ينبغي أن يحمل بواسطة شخصين وبعناية فائقة على الساللم. سقوط المنتج عليك قد يؤدي لحدوث إعاقة. ½

A
تنبيه

تعد مواد التغليف خطرة على األطفال. ضع مواد التغليف في مكان آمن بعيًدا عن متناول األطفال. ½

C
مالحظة

ال تقم مطلًقا بتحريك الغسالة بدون تثبيت مسامير تأمين النقل في مواضعها جيًدا! ½
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1 2 3

  
قم بتوصيل الخراطيم الخاصة الملحقة مع الغسالة بصمامات دخول الماء بالغسالة. الخرطوم المميز باللون األحمر )يسار( )بحد أقصى 90 درجة مئوية(   .1

مخصص لفتحة دخول الماء الساخن، والخرطوم المميز باللون األزرق )يمين( )بحد أقصى 25 درجة مئوية( مخصص لفتحة دخول الماء البارد.

A
تنبيه
عند تركيب الغسالة، تأكد من صحة تركيب توصيالت الماء الساخن والماء البارد. حيث قد يتسبب التوصيل غير الصحيح في خروج الغسيل ساخًنا  ½

في نهاية عملية الغسيل مما يتسبب في تآكله.

قم بربط جميع صواميل الخراطيم باليد. ال تستخدم أداة عند ربط الصواميل.  2
افتح الصنابير بالكامل بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للماء عند الوصالت. وفي حالة وجود أي تسريب أغلق الصنبور وأزل   3

الصمولة. أعد ربط الصامولة بإحكام بعد الكشف على العازل. لمنع إمكانية تسرب المياه، أغلق الصنابير عند عدم استخدام الغسالة.

3.6 التوصيل بمنفذ التصريف
عليك توصيل طرف خرطوم التصريف مباشرة بمكان تصريف المياه الخارجة، أو الحوض، أو حوض الغسيل.   •

A
تنبيه
قد ُيغمر منزلك بالماء إذا انفلت الخرطوم من مبيته أثناء تصريف الماء. كما يرجى االنتباه إلى خطر اإلصابة بحروق بسبب درجات حرارة الغسيل  ½

المرتفعة! لتجنب هذه المواقف وللتأكد من دخول وتصريف الماء بسهولة من الغسالة، ثبت نهاية خرطوم التصريف بإحكام بحيث ال يمكن انفالته.
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يجب أن تكون المسافة بين الحائط والجهاز تصل إلى 30 سم.  •
ويجب توصيل الخرطوم على ارتفاع 40 سم على األقل و90 سم كحد أقصى.  •

في حالة رفع الخرطوم بعد وضعه على مستوى األرضية أو بالقرب من األرض )بما ال يقل عن 40 سم أعلى األرض(،   •
فسوف يصبح التصريف صعًبا ويخرج الغسيل مبتالً بشدة. لذا يرجى اتباع االرتفاعات المحددة في الرسم.

لمنع رجوع الماء المتسخ إلى الغسالة ولجعل عملية التصريف أكثر سهولة، ينبغي تجنب إدخال طرف الخرطوم في منفذ التصريف   •
أكثر من 15 سم. وإذا كان الخرطوم طويالً فقم بتقصيره. إذا كان طويالً، قم بقطعه ليصبح قصيًرا حسب الحاجة.

انتبه لعدم اثناء طرف الخرطوم، أو الضغط عليه أو شده بين مكان التصريف والغسالة.  •
إذا كان الخرطوم قصيًرا جًدا، فاستخدمه بإضافة خرطوم التطويل األصلي. ال يمكن أن يكون الخرطوم أطول من 3.2 متر. لتجنب األعطال الناجمة   •

عن تسرب الماء، يجب تثبيت الوصلة بين خرطوم التطويل وخرطوم التصريف بإحكام باالستعانة بمشبك مالئم حتى ال تنحل ويحدث التسرب.
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التركيب

C
مالحظة

احتفظ بمسامير تأمين النقل بمكان آمن إلعادة استخدامها عند الحاجة إلى نقل الغسالة مجدًدا في المستقبل. ½
ال تقم مطلًقا بتحريك الغسالة بدون تثبيت مسامير تأمين النقل في مواضعها جيًدا! ½

3.4 االستخدام المباشر مع المنضدة
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A
تنبيه
ال يجب أبداً تشغيل غسالتك بدون اللوحة العلوية. ½
عند وضع الغسالة-المجفف تحت المنضدة، ال يجب أبداً إعاقة المنطقة أمام الغسالة بباب خزانة.  ½
عند وضع الغسالة-المجفف تحت المنضدة، البد من حفر فتحات التهوية على الجوانب اليمنى واليسرى من الخزانة. ½

C
مالحظة

اتبع األبعاد المذكورة أعاله عند تثبيت المنتج تحت المنضدة. هذه األبعاد ضرورية لتتجنب أي تغيير في أداء الجهاز. ½
يمكن استخدام الغسالة والمجفف تحت المنضدة إذا كان طول المنضدة يسمح بذلك. ½
البد من ترك مسافرة 3 سم على األقل بين الجانبين وظهر المنتج والحائط عند تثبيته تحت المنضدة أو في خزانة. ½

3.5 توصيل مصدر إمداد الماء

C
مالحظة

ضغط إمداد الماء المطلوب لتشغيل الغسالة يتراوح بين 1 و 10 بار )0.1 – 1 مللي باسكال(. يلزم تدفق من 10 إلى 80 لتر ماء في الدقيقة من الصنبور  ½
مفتوح بشكل كامل لكي تعمل الغسالة بطريقة سلسة. قم بتوصيل صمام خفض ضغط الماء إن كان ضغط الماء أعلى من ذلك.

إذا كنت تعتزم استخدام الغسالة ذات مدخل الماء المزدوج كوحدة بمدخل ماء واحد )بارد فقط(، فعليك تركيب السدادة المتوفرة مع الغسالة في صمام الماء  ½
الساخن قبل تشغيل الغسالة. )ينطبق هذا على الغساالت المزودة بمجموعة سدادات غير نافذة.(

A
تنبيه
ويراعى عدم توصيل الغساالت ذات منفذ دخول الماء الفردي بصنبور الماء الساخن. وفي هذه الحالة سيتلف الغسيل أو ستتحول الغسالة إلى وضع  ½

الحماية ولن تعمل.
ال تستخدم خراطيم مداخل الماء القديمة أو المستخدمة في الغسالة الجديدة. حيث أنها قد تتسبب في حدوث بقع بالمالبس. ½
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3  التركيب
استعن بأقرب وكيل خدمة معتمد لتركيب المنتج. ليصبح المنتج جاهز لالستخدام، راجع المعلومات في دليل المستخدم وتأكد من أن أنظمة الكهرباء وإمداد 

الماء تصريفه مناسبة قبل االتصال بمركز الخدمة المعتمد. وإذا لم تكن كذلك، فُيرجى االتصال بفني وسباك مؤهلين للقيام بأي تعديالت ضرورية.

B
خطر
عليك إجراء التركيبات والوصالت الكهربائية للمنتج من قبل وكيل الخدمة المعتمد. جهة التصنيع غير مسؤولة عن األعطال المترتبة عن إجراءات  ½

يقوم بها شخص غير معتمد.

خطر

ال يستطيع شخص واحد أن يحمل مثل وزن المنتج الخاص بك.  ½

A
تنبيه
قبل التركيب، يجب التأكد بصرًيا من خلو المنتج من العيوب. وفي حالة وجود عيوب ال تقم بتركيبه. يمكن أن تمثل المنتجات التالفة خطًرا على  ½

سالمتك.

A
تنبيه
إعداد المكان والتجهيزات الكهربية وتجهيزات إمداد الماء وتصريفه في مكان التركيب يعد من مسئولية العميل. ½
تأكد من عدم انثناء مدخل الماء وخراطيم التصريف وأيًضا كبل الطاقة، أو انحشارها أو تشققها أثناء دفع المنتج في مكانه بعد إجراءات التركيب أو التنظيف. ½

3.1 المكان المالئم للتركيب
ضع الغسالة على أرض صلبة. ال تضع الغسالة على بساط ذي وبر طويل أو على أي أسطح مشابه لذلك.  •

ال تضع الغسالة فوق كبل الطاقة.  •
ال تقوم بتركيب الغسالة في مكان يحتمل أن تهبط درجة حرارته إلى 0 درجة مئوية. )أنظر تحذيرات التجفيف(  •

ضع الغسالة على بعد 1.5 سم على األقل من حواف قطع األثاث األخرى.  •
ال يجب أن يكون هناك أي باب مقفل، أو منزلقة، أو معلق قد يعيق باب التحميل من الفتح بشكل كامل في مكان تركيب هذا المنتج.   •

عليك تشغيل الغسالة في محيط ذو تهوية جيدة وبدون غبار.  •

3.2 إزالة دعامة التغليف

قم بإمالة الغسالة للخلف إلزالة دعامة التغليف. أزل دعامة التغليف عن طريق سحب الشريط.

خطر
كن حذًرا المنتج ثقيل أزل دعامة التغليف كما هو موضح.  ½
كن حذًرا من أن تضغط اآللة على يدك أثناء هذا اإلجراء. ½

3.3 إزالة أقفال تأمين النقل

A
تنبيه
ال تقم بإزالة أقفال تأمين النقل قبل نزع دعامة التغليف. ½
قم بإزالة أحزمة األمان للنقل قبل تشغيل الغسالة! وإال فقد تتعرض للتلف. ½

1 2 3

  
)C( .قم بفك جميع المسامير باألداة الموجودة بكيس دليل المستخدم حتى تتحرك بحرية  1

أزل مسامير تأمين النقل عن طريق إدارتها برفق.  .2
)P( .قم بتركيب األغطية الملحقة بحقيبة دليل المستخدم داخل الفتحات الموجودة باللوحة الخلفية  3
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المواصفات الفنية  2

C
مالحظة

قد تخضع مواصفات هذا الجهاز للتغيير دون إخطار مسبق ألغراض تحسين جودة المنتج. ½
األشكال الواردة في هذا الدليل مجرد أشكال تخطيطية وقد ال تتطابق تماماً مع المنتج الخاص بك. ½
تم الحصول على القيم الواردة بملصقات المنتج أو بالمراجع المرفقة به في المعمل وفًقا للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف القيم وفًقا لظروف تشغيل الجهاز  ½

والظروف البيئية.

الموديالت

أقصى سعة غسيل جاف )بالكيلوجرام(_غسيل

أقصى سعة غسيل جاف )بالكيلوجرام(_تجفيف

االرتفاع )سم(

العرض )سم(

العمق )سم(

الوزن الصافي )4± كجم(

التيار الكهربي )فولت/هرتز(

إجمالي التيار )باألمبير(

الطاقة الكلية )وات(

سرعة الدوران )أقصى عدد لفات بالساعة(
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تعليمات هامة للسالمة والبيئة

A

تنبيه
ال توقف الغسالة قبل إتمام برنامج التجفيف. إذا كان عليك إيقافه، أخرج الغسيل سريعاً وافصه في مكان مناسب حيث يمكنه أن يبرد. ½
ال تقم بتجفيف ستار التول، أو السجاد، أو البطانيات في الغسالة. ½
جهازك مناسب للتشغيل في درجات حرارة الوسط المحيط بين 0 درجة مئوية و 35+ درجة مئوية. ½
درجات الحرارة المحيطة المثالية لتشغيل المنتج هي بين 15 درجة مئوية و 25+ درجة مئوية. ½
عليك االنتباه لعدم دخول الحيوانات األليفة داخل المنتج. تفحص داخل المنتج قبل االستخدام. ½
ال تقم بإجراء التجفيف بزيادة التحميل في الغسالة. اتبع مقادير أقصى تحميل المحددة للتجفيف. ½

A

تنبيه
ال ينبغي تجفيف المالبس الجلدية أو التي تحتوي على مواد جلدية )مثل العالمات الجلدية التي على الجينز، الخ(. فقد تتشوه ألوان القطع الجلدية.  ½
عليك إيقاف تشغيل الغسالة عند األعطال التي ال يمكن القضاء عليها بتطبيق المعلومات الواردة في تعليمات السالمة، ثم انزع القابس واتصلبوكيل الخدمة  ½

المعتمد.
من الممكن القيام بغسل الغسيل فقط أو بتجفيف الغسيل فقط أو القيام بكالً من التجفيف والغسيل في الغسالة-المجفف. ال يجب استخدام الغسالة للتجفيف  ½

لفترة طويلة مع حمولة رطبة فقط. إذا تم استخدام الجهاز للتجفيف فقط، يجب استخدام أياً من برامج الغسيل القصير بدون وضع الغسيل بعد 15 دورة.
عليك تفتيش جميع المالبس قبل التحميل في الغسالة للتأكد من عدم وجود اي متعلقات بالجيوب أو فيما بينها كالوالعة، أو العمالت المعدنية، أو القطع  ½

المعدنية، أو األقالم، .. إلخ.
ال يجب تجفيف المالبس الداخلية ذات الدعامات المعدنية في الغسالة. قد تتحرر الدعامات المدعنية أو تنكسر أثناء عملية التجفيف، وبالتالي سيتسبب في  ½

تلف المالبس.
ال تقم بتجفيف الغسيل الضخم مثل الوبر أو ما يشابهه في الغسالة. وإال، قد يتلف الغسيل. ½

C

مالحظة
ال تجفف الغسيل الغير مغسول في الغسالة. ½
ال تستخدم منعم األقمشة أو المنتجات االستاتيكية في الغسالة إال عند التوصية بذلك من جهة التصنيع. ½
يجب استخدام منعمات األقمشة ومنتجاتها على حد سواء وفقاً لتعليمات منتجيها. ½
ال تقم بتجفيف المالبس الحساسة مثل الحرير، أو الصوف، .. إلخ في الغسالة. وإال، قد تنكمش المالبس الصوفية أو تصبح أصغر وقد تتلف المالبس  ½

الحساسة األخرى.
تحقق من رموز بطاقة المنتج التي على المالبس قبل عمليات التجفيف والغسل. ½

1.2 الغرض من االستخدام

C
مالحظة

هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي. وغير مناسب لالستخدام التجاري ويجب أال يستخدم في غير الغرض المخصص له. ½
ال تستخدمه سوى للغسيل، أو الشطف، أو تجفيف منتجات األقمشة التي عليها عالمات وفقاً لذلك. ½
تخلي جهة الصنع طرفها من أي مسؤولية مترتبة على االستخدام أو النقل غير الصحيح. ½
عمر الجهاز 10 سنوات. خالل هذه الفترة، سيتم استبدال قطع الغيار األصلية لتشغيل الجهاز بشكل سليم. ½

1.3 سالمة األطفال

A

تنبيه
حافظ على األطفال تحت سن 3 سنوات من العمر بعيًدا عن األجهزة ما لم يتم اإلشراف عليهم. ½
تعد مواد التغليف خطرة على األطفال. ضع مواد التغليف في مكان آمن بعيًدا عن متناول األطفال. ½
األجهزة الكهربية خطرة على األطفال. لذا، ابق األطفال بعيًدا عن الغسالة أثناء تشغيلها. وال تسمح لهم بالعبث في الغسالة. استخدم قفل األطفال لمنع  ½

األطفال من العبث بالغسالة. 
ال تنسى إغالق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة. ½
قم بتخزين كافة المنظفات واإلضافات في مكان آمن بعيًدا عن متناول األطفال وذلك من خالل إغالق غطاء حاوية المنظفات أو إقفال علبة المنظفات. ½

WEEE 1.4 االلتزام بتوجيهات

 يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات WEEE األوروبية )EU/2012/19(.  يحمل هذا الجهاز رمز توضيحي لنفايات األجهزة الكهربائية  ½
.)WEEE( واإللكترونية

تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها كما أنها مناسبة إلعادة التدوير. ولذا، ال تتخلص من هذا المنتج  ½
مع النفايات المنزلية العادية في نهاية صالحيته للعمل. وعليك أن تأخذه إلى مركز تجميع خاص بإعادة تدوير األجهزة الكهربية واإللكترونية. 

يرجى استشارة الجهات المحلية لمعرفة أقرب مركز تجميع.

1.5 بيانات التعبئة
تم تصنيع مواد التعبئة الخاصة بالمنتج من مواد قابلة إلعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". ال تتخلص من مواد التعبئة   •

مع النفايات المنزلية أو النفايات األخرى. تخلص منها في نقاط جمع العبوات المحددة من قبل السلطات المختصة.
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تعليمات هامة للسالمة والبيئة

1.1.2 سالمة المنتج

A
خطر

ال تفتح مطلًقا الباب أو تزيل الفلتر في حالة وجود ماء داخل حلة الغسالة. وإال، فسيحدث خطر انسكاب الماء الساخن أو اإلصابة منه. ½

A
تنبيه
يجب التأكد من ربط خرطوم إمداد الماء وخرطوم التصريف وعدم تلفهما. وإال، فإن هناك احتمال خطورة تسرب الماء. ½

C

مالحظة
ال تفتح باب التحميل عندما يكون مغلًقا بالقفل عنوة مطلًقا. سيكون باب التحميل جاهًزا للفتح بعد دقائق قليلة من انتهاء دورة الغسيل. لن يتم فتح باب التحميل  ½

إذا لم تبرد الغسالة على النحو الكافي بعد البرنامج. يمكنك ضمان البرودة األسرع للغسالة بتشغيل برنامج تجفيف لمدة 10 دقائق، أو االنتظار حتى تبرد 
بنفسها. ال تقم مطلقاً بفتح قفل باب التحميل عنوةً. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتالف آلية الباب والقفل.

ال يجب أن يكون هناك أي باب مقفل، أو منزلقة، أو معلق قد يعيق باب التحميل من الفتح بشكل كامل في مكان تركيب هذا المنتج.  ½
اتبع التعليمات على عالمات المنسوجات وعلى عبوات المنظف. ½
استخدم المنظفات والُمنعمات والمواد اإلضافية المناسبة للغساالت. ½
ال تقم بتركيب أو ترك هذا المنتج في أماكن يتعرض فيها لظروف الطقس. ½
ال ينبغي التالعب بأدوات التحكم. ½

1.1.3 تنبيهات المجفف
خطر

بالنسبة للغسيل الذي تم تنظيفه، أو غسله، أو اتسخ أو ظهرت عليه بقع من البنزين/زيت الديزل، أو مذيبات تنظيف جافة أو مواد أخرى قابلة  ½
لالحتراق أو االنفجار من قبل فسينبعث منه بخار قابل لالنفجار، وال يجب تجفيفه في اآلله. وقد يسبب هذا خطر الحريق.

المالبس المتسخة بزيت الطهي السائل، أو األسيتون، أو الكحول، أو البنزين، أو زيت الغاز، أو مزيل البقع، أو التربنتين، أو الشمع، أو مزيالت  ½
الشمع البد من غسله في مياه ساخنة والكثير من المننظفات قبل تجفيفها. وقد يسبب هذا خطر الحريق.

بالنسبة للمالبس أو الوسائد المدعومة بفوم مطاطي )فوم التكس(، وأغطية المطر، ومتنجات المالبس المضادة للمياه، والمواد المدعومة بالمطاط،  ½
وووسائد االفوم المطاطي فال ينبغي تجفيفها في الغسالة. وقد يسبب هذا خطر الحريق.

إذا كنت تستخدم كرات الغسل، أو أكياس المنظفات، أو أقفاص أو كرات الغسيل أثناء الغسيل بالغسالة، فقد تذوب هذه األشياء أثناء التجفيف. ال  ½
تستخدم هذه المنتجات إذا كنت ستختار اختيار التجفيف. وقد يسبب هذا خطر الحريق.

ال تقم أبداً بتشغيل وظيفة التجفيف عند قيامك باستخدام كيماويات صناعية للتنظيف. وقد يسبب هذا خطر الحريق. ½

A
خطر
ال تلمس زجاج باب التحميل بأيدي عارية بعد التجفيف. حيث قد يتسبب هذا في خطر حدوث حروق. ½
للحفاظ على الغسيل في درجة حرارة لن يتلف بها، البد من إجراء خطوة التبريد كمرحلة أخيرة. إذا فتحت باب التحميل قبل إتمام خطوة التبريد،  ½

فقد تواجه بخار ساخن. حيث قد يتسبب هذا في خطر حدوث حروق.
إذا ما تم إعاقة برنامج التجفيف )مثل إلغاء البرنامج أو انقطاع التيار الكهربائي(، فقد يكون الغسيل بالجهاز ساخًنا. كن حذراً. ½
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1  تعليمات هامة للسالمة والبيئة

يحتوى هذا القسم على إرشادات السالمة التي تساعد في الحماية من اإلصابات الشخصية واألضرار المادية. وقد يؤدي عدم إتباع هذه اإلرشادات إلى إلغاء الضمان.

1.1 السالمة العامة

A
تنبيه
يمكن استخدام هذا المنتج بواسطة األطفال في سن الثامنة وما فوقه وبواسطة األشخاص ممن ال يتمتعون بقدرات بدنية، أو حسية، أو عقلية كاملة أو  ½

ممن لم يمارسوا أو يعرفوا كيفية تشغيل المنتج بشرط أن يتم اإلشراف عليهم أو تدريبهم على االستخدام اآلمن للمنتج والمخاطر التي قد يتسبب فيها. 
يجب على األطفال عدم العبث بهذا المنتج. يجب أال يقوم األطفال بأعمال الصيانة والتنظيف التي يقوم بها المستخدم إال تحت إشراف شخص ما.

A
تنبيه
ال تضع المنتج على أرضية مغطاة بالسجاد. وإال، فإن النقص في تدفق الهواء أسفل الجهاز سوف يتسبب في ازدياد سخونة األجزاء الكهربية. وهو ما قد  ½

يتسبب في حدوث مشكالت بالغسالة.

C
مالحظة

يقوم مركز الخدمة المعتمد دائًما بإجراءات التركيب واإلصالح. جهة التصنيع غير مسؤولة عن األعطال المترتبة عن إجراءات يقوم بها شخص غير  ½
معتمد.
1.1.1 السالمة الكهربائية

B
خطر
إذا كانت الغسالة عاطلة، يجب أال يتم تشغيلها إال إذا تم تصليحها من قبل مركز صيانة معتمد. حيث ينطوي ذلك على خطر اإلصابة بصدمة كهربية! ½
ال تغسل الغسالة بصب الماء فوقها أو رش الماء عليها مطلًقا! حيث ينطوي ذلك على خطر اإلصابة بصدمة كهربية! ½

A
تنبيه
في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو خدمة ما بعد البيع، أو شخص لديه نفس المؤهالت )ويفضل أن يكون فني  ½

كهرباء(، أو شخص ما يعينه المستورد لتجنب المخاطر المحتملة.

A
تنبيه
افصل قابس الغسالة عند عدم استخدمها. ½
ال تلمس القابس مطلًقا بيد مبتلة! ال تفصل القابس مطلًقا عن طريق جذب الكبل، ولكن عن طريق جذب القابس نفسه. ½
يجب فصل الغسالة أثناء إجراءات التركيب، والصيانة، والتنظيف، واإلصالح. ½
ال تقم بعمل التوصيالت عبر كابالت تطويل أو قوابس متعددة. ½

C
مالحظة

هذه الغسالة مصممة لالستمرار في العمل في حالة عودة التيار الكهربي بعد انقطاعه. إذا كنت تريد إلغاء البرنامج، راجع قسم "إلغاء البرنامج". ½

تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أحدث التقنيات باستخدام طرق صديقة للبيئة.
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