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الحلالسببالمشكلة
قم بتجفيف درج المسحوق قب  إضافة المسحوق. �تم وضع المنظف في درج مبت .تبقي مسحوق في الدرج. )**(

احتفظ بالمنظفات مخلقة في بيئة خالية من الرطوبة وال  �أصبح المنظف رطًبا.
تعرضها لدرجات الحرارة الزائدة.

افحص ضخط الماء. �ضخط الماء منخفض.
قد يكون المسحوق الموجود في تجويف الخسلة الرئيسية قد أصابه 

البل  عند سحب ماء الخسلة التحضيرية. تم انسداد ثقوب قسم 
المنظف.

افحص الثقوب ونظفها إذا كانت مسدودة. �

اتص  بمركز خدمة معتمد. �هناك مشكلة في صمامات درج المسحوق.
ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بخس  الدرج وتنظيفه بالماء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.

الساخن.
نظف الحلة بانتظام. لهذا األمر، يُرجى مراجعة  4.4.2. �لم تقم بالتنظيف المنتظم للحلة.

يوجد الكثير جًدا من الرغوة في الخسالة. 
)**(

استخدم منظفات مناسبة للخسالة. �تم استخدام منظف غير مناسب للخسالة.
استخدم فقط الكمية المناسبة من المسحوق. �تم استخدام كمية منظف زائدة.

قم بتخزين المسحوق في مكان جاف ومخلق. ال تقم  �تخزين المسحوق في ظروف غير مناسبة.
بتخزين المسحوق في األماكن شديدة الحرارة.

هناك بعض أنواع الخسي  مث  التو /قماش رقيق شفاف تكون 
رغوة كثيرة نظًرا لطبيعة نسيجها.

استخدم كمية أق  من المسحوق مع الخسي  من هذا النوع. �

ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة. �تم وضع المسحوق في مقصورة خاطئة.
قد يكون هناك مشكلة في الصمامات أو في سحب  �تم سحب الُمنعم مبكًرا.

المنظف. اتص  بمركز خدمة معتمد.
قم بمزج ملعقة كبيرة من المنعم مع نصف لتر ماء  �تم استخدام كمية كبيرة من المنظف.تخرج رغوة فائضة من درج المنظف.

واسكبها في تجويف الخسي  من درج المنظف.
ضع المنظف المناسب للبرامج وللحد األقصى من  �

الحمولة المشار إليه في "جدو  االستهالك والبرنامج". 
عند استخدام كمية إضافية من المواد الكميائية )مزي  البقع 

أو المبيضات ...الخ(، قم بتخفيض كمية المنظف.
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة تظ  المالبس مبتلة في نهاية البرنامج. )*(

التلقائي نتيجة الستخدام المنظف بصورة زائدة.
استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف. �

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

)**( لم تقم بالتنظيف المنتظم للحلة. نظف الحلة بانتظام. انظر 4.4.2

A تنبيه: إذا لم تتمكن من تخفيف المشكلة على الرغم من اتباع التعليمات في هذا القسم، استشر الوكي  أو مركز الخدمة المعتمد. ال تحاو  إصالح
الخسالة العاطلة بنفسك مطلًقا.



AR / 25 الخسالة / دلي  المستخدم

الحلالسببالمشكلة
قد يكون تم تفعي  نظام الكشف التلقائي عن الحم   �قد يكون هناك حم  غير متوازن في الخسالة.الخسالة ال تنتق  إلى خطوة العصر. )*(

غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في 
االسطوانة.

افحص الفلتر وخرطوم سحب المياه وتصريفها. �لن تقوم الخسالة بعملية العصر إذا لم يتم تصريف الماء بالكام .
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة 

التلقائي نتيجة الستخدام المنظف بصورة زائدة.
 استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف. �

نتائج عملية الخسي  غير مرضية: المالبس 
تتحو  إلى الرمادي. )**(

استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية  �استخدام كمية منظف غير كافية أثناء الخسي  لفترات طويلة.
المالبس.

اختر درجة الحرارة المناسبة للمالبس المراد غسلها. �تم الخسي  عند درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. 
يتسبب استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء  �تم استخدام كمية مسحوق غير كافية مع الماء العسر.

العسر في التصاق األوساخ بالمالبس مما يؤدي إلى تخيير 
لون المالبس إلى اللون الرمادي مع مرور الوقت. وإذا 
حدث ذلك فمن الصعب إزالته. استخدم الكمية الموصى 

بها والمناسبة للماء العسر وكمية المالبس.
استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية  �تم استخدام كمية كبيرة من المنظف.

المالبس.
نتائج عملية الخسي  غير مرضية: البقع ال 

يمكن إزالتها أو الخسي  ال يبيض. )**(
استخدم الكمية الموصى بها والمناسبة للماء العسر وكمية  �تم استخدام كمية منظف غير كافية.

المالبس.
ال تقم باإلفراط في تحمي  الخسالة. قم بتحمي  الكميات  �تم تحمي  الكثير من الخسي .

الموصى بها في "جدو  االستهالك والبرنامج".
اختر درجة الحرارة والبرنامج المناسبين للمالبس المراد  �تم اختيار برنامج ودرجة حرارة خاطئة. 

غسلها.
استخدم المنظف األصلي المناسب للخسالة. �تم استخدام نوع مسحوق خطأ.

ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة. ال تخلط مواد  �تم استخدام كمية كبيرة من المنظف.
التبييض مع المنظف.

نتائج عملية الخسي  غير مرضية: تظهر بقع 
زيتية على المالبس. )**(

نظف الحلة بانتظام. لهذا األمر، يُرجى مراجعة  4.4.2. �لم تقم بالتنظيف المنتظم للحلة.

نتائج عملية الخسي  غير مرضية: رائحة 
المالبس كريهة. )**(

تتكون طبقات من الروائح والبكتيريا على حلة الخسي  نتيجة 
لعمليات الخسي  في درجات حرارة منخفضة و/أو باستخدام 

البرامج القصيرة.

اترك درج المنظف وباب التحمي  في الخسالة مفتوًحا بعد  �
ك  عملية غسي . ومن ثم ال يمكن أن يتكون الجو الرطب 

الذي يساعد على تراكم البكتيريا داخ  الخسالة.
ال تقم باإلفراط في تحمي  الخسالة. �تم تحمي  الكثير من الخسي .ألوان المالبس باهتة. )**(

 احتفظ بالمنظفات مخلقة في بيئة خالية من الرطوبة وال  �المنظف المستخدم رطب. 
تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

اختر البرنامج ودرجة الحرارة المناسبين وفًقا لنوع  �تم اختيار درجة حرارة عالية.
ودرجة اتساخ المالبس.

استخدم منظف مناسب للخسالة والخسي . احتفظ بالمنظفات  �كمية أو نوع أو ظروف تخزين المنظف المستخدم لم تكن مناسبة.الخسالة ال تشطف المالبس بشك  جيد.
مخلقة في بيئة خالية من الرطوبة وال تعرضها لدرجات 

الحرارة الزائدة.
إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلة التحضيرية على  �تم وضع المسحوق في مقصورة خاطئة.

الرغم من عدم اختيار دورة الخسلة التحضيرية، يمكن أن 
تقوم الخسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو 

الُمنعم. ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة.

افحص الفلتر. �انسداد فلتر المضخة.
افحص خرطوم التصريف. �خرطوم الصرف منثني.

يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع  �تم استخدام كمية منظف غير كافية.تيبس المالبس بعد الخسي . )**(
الماء العسر إلى تيبس المالبس مع مرور الوقت. استخدم 

الكمية المناسبة من المنظف وفًقا لدرجة عسر الماء.

إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلة التحضيرية على  �تم وضع المسحوق في مقصورة خاطئة.
الرغم من عدم اختيار دورة الخسلة التحضيرية، يمكن أن 
تقوم الخسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو 

الُمنعم. ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة.
ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بخس  الدرج وتنظيفه بالماء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.

الساخن.
إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلة التحضيرية  �تم وضع المسحوق في مقصورة خاطئة.ال تنبعث من المالبس رائحة الُمنعم. )**(

على الرغم من عدم اختيار دورة الخسلة التحضيرية، 
يمكن أن تقوم الخسالة بسحب هذا المنظف أثناء خطوة 

الشطف أو الُمنعم. قم بخس  الدرج وتنظيفه بالماء الساخن. 
ضع المسحوق في المقصورة الصحيحة.

ال تخلط المنظف بالمنعم. قم بخس  الدرج وتنظيفه بالماء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.
الساخن.
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اهحالصإو لاطعألا فاشكتسا  5
الحلالسببالمشكلة

 اضخط على  زر بدء / إيقاف مؤقت / أو زر اإللخاء. �بدء / إيقاف مؤقت / لم يتم الضخط على زر اإللخاءلم يبدأ البرنامج بعد إغالق الباب.

انتقا  الخسالة إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في اإلمداد ال يمكن بدء تشخي  البرنامج أو اختياره.
)على سبي  المثا  جهد التيار أو ضخط الماء، وغير ذلك(.

 اضخط مطواًل على الزر "On / Off" )التشخي  / إيقاف  �
التشخي ( لمدة 3 ثواٍن إلعادة ضبط الخسالة على إعدادات 

المصنع. )راجع. "إلخاء البرنامج"(
ال يعد هذا األمر عط ، فالماء غير ضار بالخسالة. �قد يتبقى بعض الماء في الخسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة.يوجد ماء في الخسالة.

قم بتشخي  الصنابير. �الصنبور مخلق.الخسالة ال تمتلئ بالماء.
صحح وضع الخرطوم. �انثناء خرطوم مدخ  الماء.

نظف الفلتر. �انسداد فلتر مدخ  الماء.
أغلق باب التحمي . �قد يكون باب التحمي  مفتوًحا.

قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم. �قد يكون خرطوم إخراج الماء مسدود أو مثني.اآللة ال تصرف المياه.
 قم بتنظيف فلتر المضخة. �انسداد فلتر المضخة.

قم بضبط أقدام الخسالة الستوائها. �قد يكون وقوف الخسالة غير مضبوط.تهتز الخسالة أو تصدر ضوضاء.
قم بتنظيف فلتر المضخة. �قد تكون هناك مادة غريبة دخلت في فلتر المضخة.

قم بإزالة مسامير تأمين النق . �لم تتم إزالة مسامير تأمين النق .
قم بإضافة المزيد من المالبس. �قد تكون كمية الخسي  في الخسالة قليلة جًدا.

 أخرج بعض الخسي  من الخسالة أو وزع الحمولة باليد  �قد تكون الخسالة محملة بكمية زائدة من الخسي .
لموازنته في الخسالة بطريقة متجانسة.

احرص على عدم مي  الخسالة على أي شيئ. �الخسالة مائلة على شيئ صلب.
قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم. �قد يكون خرطوم إخراج الماء مسدود أو مثني.تسرب ماء من أسف  الخسالة.

قم بتنظيف فلتر المضخة. �انسداد فلتر المضخة.

توقفت الخسالة بعد فترة قصيرة من بدء 
البرنامج.

قد تكون الخسالة توقفت بشك  مؤقت نتيجة النخفاض الجهد 
الكهربي.

ستعاود الخسالة العم  عندما يعود الجهد إلى المعد   �
الطبيعي.

تصرف الخسالة الماء الذي تسحبه بصورة 
مباشرة.

قم بتركيب خرطوم ماء التصريف كما هو موضح في  �قد ال يكون خرطوم الصرف ذو طو  كاف.
دلي  التشخي .

ال يمكن رؤية ماء في الخسالة أثناء عملية 
الخسي .

ال يعد هذا عطاًل. �ال يمكن رؤية مستوى الماء من خارج الخسالة.

تصريف الماء عن طريق تشخي  برنامج المضخة أو  �قف  الباب منشط بسبب مستوى الماء في الخسالة.ال يمكن فتح باب التحمي .
العصر.

 انتظر حتى اكتما  البرنامج. �تقوم الخسالة بتسخين الماء أو هي في دورة العصر.
قف  تأمين األطفا  مفّع . سوف يتم إلخاء تنشيط قف  الباب بعد 

انتهاء البرنامج بدقيقتين. 
انتظر دقيقتين إللخاء تنشيط قف  الباب. �

تستخرق عملية الخسي  وقتاً أطو  من الوقت 
المحدد في الدلي . )*(

تنتظر الخسالة حتى تسحب كمية كافية من الماء لتجنب  �ضخط الماء منخفض.
سوء جودة الخسي  نتيجة لقلة كمية الماء. وبناًءا عليه، 

يطو  وقت الخسي .
تمتد فترة الخسي  لتجنب نتائج غسي  غير مرضية عندما  �قد يكون الجهد الكهربي منخفًضا.

يكون الجهد منخفًضا.
يطو  الوقت المطلوب لتسخين الماء في فصو  السنة  �قد تكون درجة حرارة الماء التي يتم تزويد الخسالة بها منخفضة.

الباردة. وكذلك قد يمتد وقت عملية الخسي  لتجنب نتائج 
غسي  غير مرضية.

قد يرجع السبب إلى زيادة في عدد مرات الشطف و/أو كمية 
ماء الشطف.

تزيد الخسالة كمية الماء الذي يتم تصريفه عند الحاجة إلى  �
التصريف الجيد للماء وتضيف خطوة تصريف إضافية 

إذا لزم األمر. 
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة 

التلقائي نتيجة الستخدام المنظف بصورة زائدة.
 استخدم فقط الكمية المناسبة من المنظف. �

العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعم . 
)األنواع المزودة بشاشة( )*(

لن يقوم مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى تمتلئ الخسالة  �يمكن أن يتوقف المؤقت أثناء سحب الماء. 
بالكمية المناسبة من الماء. تنتظر الخسالة حتى تتوافر 

الكمية المناسبة من الماء لتجنب نتائج غسي  غير مرضية 
بسب نقص الماء. سوف يستأنف مؤشر المؤقت العد 

التنازلي بعد ذلك.
لن يقوم مؤشر المؤقت بالعد التنازلي حتى تص  الخسالة  �يمكن أن يتوقف المؤقت أثناء خطوة التسخين. 

إلى درجة الحرارة المحددة.
قد يكون تم تفعي  نظام الكشف التلقائي عن الحم   �يمكن أن يتوقف المؤقت أثناء خطوة العصر. 

غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في 
االسطوانة.

قد يكون تم تفعي  نظام الكشف التلقائي عن الحم   �قد يكون هناك حم  غير متوازن في الخسالة.العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعم . )*(
غير المتزن نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في 

االسطوانة.
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3  اتبع اإلجراءات أدناه لتصريف المياه.
إذا كانت الغسالة مزودة بخرطوم لصرف المياه عند الطوارئ:

اسحب خرطوم تصريف الطوارئ من مبيته  a
ضع وعاء كبير عند طرف الخرطوم. قم بتصريف الماء   b
داخ  الوعاء عن طريق نزع السدادة الموجودة في طرف 

الخرطوم. عند امتالء الوعاء، قم بسد مدخ  الخرطوم بإعادة 
تركيب السدادة. وبعد تفريغ الوعاء كرر اإلجراء السابق 

لتصريف الماء من الخسالة بالكام .
عند االنتهاء من تصريف الماء، أغلق نهاية الخرطوم   c

بالسدادة مرة أخرى وثبت الخرطوم في مكانه.
قم بتدوير وإزالة فلتر المضخة.  d

قم بتنظيف أي بقايا موجودة داخ  الفلتر و األلياف، إن وجدت، حو  مضخة التصريف.  4
استبد  الفلتر .  .5

إذا كان غطاء الفلتر مكوًنا من قطعتين، أغلق غطاء الفلتر بالضخط على المقبض. إذا كان الفلتر مكونا من قطعة واحدة،   .6
ضع المقابض في الجزء السفلي في أماكنها واضخط على الجزء العلوي لإلغالق.
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4.4.4 تنظيف فلترات مدخل الماء

يوجد فلتر في طرف ك  صمام من صمامات سحب الماء عند الجزء الخلفي من الخسالة وأيًضا في طرف ك  خرطوم من 
خراطيم سحب الماء المتصلة بالصنبور. تعم  هذه الفالتر على منع المواد الخريبة واألوساخ الموجودة في الماء من دخو  

الخسالة. وينبخي تنظيف الفالتر عندما تتسخ.
اغلق الصنابير.  .1

فك صوامي  خراطيم سحب الماء للوصو  إلى الفالتر في   .2
صمامات سحب الماء. قم بتنظيفها باستخدام فرشاة مناسبة. إذا 

كانت الفالتر متسخة تماماً، قم بإزالتها من أماكنها باستخدام كماشة 
وقم بتنظيفها بهذه الطريقة.

أخرج الفالتر التي باألطراف المستوية لخراطيم سحب الماء مع   .3
الجوان وقم بتنظيفهما تماماً تحت مياه جارية.

استبد  السدادات والفالتر بعناية وأحكم ربطها يدوياً.  .4

4.4.5 تصريف الماء المتبقي وتنظيف فلتر المضخة
يعم  نظام الفلتر بالخسالة على منع مرور الشوائب الصلبة مث  األزرار والعمالت واألنسجة التي تعلق بالمضخة أثناء 

تصريف ماء الخسي . وبذلك، يتم تصريف الماء دون ظهور أية مشكلة مما يطي  من عمر المضخة.
إذا فشلت الخسالة في تصريف الماء، فقد يكون فلتر المضخة مسدوًدا. ويجب تنظيف الفلتر في حالة انسداده أو ك  3 أشهر. 

ينبخي تصريف الماء بالكام  أوالً من أج  تنظيف فلتر المضخة.
باإلضافة لذلك، قب  نق  الخسالة )على سبي  المثا ، عند نقلها إلى منز  آخر( وفي حالة تجمد الماء، يجب تصريف الماء 

تماًما.

A
تنبيه: يمكن أن تتسبب المواد الخريبة المتبقية في فلتر المضخة في تلف الخسالة أو تتسبب في مشكلة الضوضاء.

تنبيه: إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة، قم بإيقاف الصنبور، واز  أنبوب اإلمداد وقم بتصريف المياه داخ  الخسالة كي ال تتعرض للتجمد 
المحتم .

تنبيه: بعد ك  استخدام، قم بإغالق صنبور المياه المتص  بالخرطوم الرئيسي
لتنظيف الفالتر المتسخة وتصريف الماء:
افص  قابس الخسالة من مصدر التيار.  1

A تنبيه: قد ترتفع درجة حرارة الماء داخ  الخسالة إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الحريق، يجب تنظيف الفلتر بعد تبريد الماء في
الخسالة.

افتح غطاء الفلتر.  .2
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الصيانة والتنظيف  4.4
تمتد فترة خدمة الخسالة وتق  مواجهة المشكالت المتكررة إذا تم تنظيفها على فترات منتظمة.

4.4.1 تنظيف درج المنظف

قم بتنظيف درج المنظف على فترات منتظمة )ك  4 إلى 5 دورات غسي ( كما هو موضح 
باألسف  لمنع ترسب مسحوق الخسي  بمرور الوقت.

ارفع الجزء الخلفي من السيفون إلزالته كما هو موضح. 
في حالة بدء تجمع كمية من الماء والُمنعم بشك  زائد في قسم الُمنعم، ينبخي تنظيف السيفون.

1  اضخط على الدائرة المنقطة في قسم رش الماء )السيفون( بقسم الُمنعم واسحبه باتجاهك حتى يخرج هذا القسم من 
الخسالة.

اغس  درج مسحوق الخسي  والسيفون بكمية وفيرة من الماء الفاتر في الحوض. لحماية بشرتك من مالمسة الفضالت،   .2
قم بتنظيفه بفرشاة مناسبة مع ارتداء قفازات.

3  أدخ  الدرج مرة أخرى في موضعه بعد التنظيف والتأكد من وضعه بصورة جيدة.

4.4.2 تنظيف باب التحميل واألسطوانة
بالنسبة الالت الخسي  التي تتوفر على برنامج تنظيف حلة الخسالة، يرجى مراجعة كيفية التشخي - برامج الخسالة. 
بالنسبة ألالت الخسي  التي ال تتوفر على برنامج تنظيف حلة الخسالة،اتبع الخطوات التالية لتنظيف حلة الخسالة : 

 قم بتحديد الوظائف المساعدة مياه إضافية أو شطف إضافي. استخدم  برنامج األقمشة القطنية دون الخسي  التحضيري. قم 
بضبط درجة الحرارة إلى المستوى الموصى به مع مسحوق تنظيف حلة الخسالة  الذي يمكن توفيره من الخدمات المعتمدين 
. قم بتشخي  هذا االختيار دون وضع غسي  في الخسالة. قب  بدء البرنامج، ضع كيس من مسحوق تنظيف حلة الخسالة ) إذا 
لم يكن ممكنا توفير مسحوق خاص بالحلة، ضع 100 جم بحد أقصى من المسحوق المضاد للرواسب( في تجويف المنظف 
الرئيسي )تجويف رقم „2“(. إذا كان مضاد الرواسب في شك  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
كرر عملية تنظيف الحلة ك  شهرين.

استخدم مضاد الرواسب المناسب للخساالت.

تأكد من عدم ترك أي مواد غريبة في الحلة بعد ك  غسلة.
في حالة انسداد فتحات المطاط المبينة في الشك ، قم بفتح الفتحات باستخدام خلة أسنان.

ستتسبب جسيمات المعادن الخريبة في حدوث بقع الصدأ في الحلة. نظف البقع على سطح الحلة 
 باستخدام مواد تنظيف الصلب الذي ال يصدأ.

 ال تستخدم صوف الحديد أو صوف سلكي. فقد تتسبب هذه المواد في إلحاق أضرار باألسطح 
المطلية والبالستيكية.

4.4.3 تنظيف جسم الغسالة ولوحة التحكم
امسح جسم الخسالة بالماء والصابون أو منظف ج  متعاد  ال يسبب التآك  في حالة الضرورة، وجففه بقطعة قماش ناعمة.

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم.
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4.3.13 إلغاء البرنامج
يتم إلخاء البرنامج عند إيقاف تشخي  الخسالة وتشخيلها مرة أخرى. اضخط مطوالً على الرز On / Off )تشخي  / إيقاف 

تشخي ( لمدة 3 ثواٍن. 

C .ًتشغيل/إيقاف(أثناء تشخي  قف  األطفا ، لن يتم إلخاء البرنامج. عليك إلخاء قف  األطفا  أوال( On / Off إذا ضخطت على الزر

إذا أردت فتح باب التحمي  بعد إلخاء البرنامج ولكن تعذر فتح باب التحمي  ألن مستوى المياه في الخسالة أعلى من فتحة باب التحمي ، فقم 
بتدوير مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج تصريف وعصر )Pum + Spin( وقم بتصريف المياه الموجودة في الخسالة.

4.3.14 انتهاء البرنامج
تظهر "End" على الشاشة عند انتهاء البرنامج.

إذا لم تقم بالضخط على أي زر لمدة 10 دقائق،فستتحو  الخسالة إلى وضع إيقاف التشخي . يتم إيقاف تشخي  الشاشة وكافة 
المؤشرات. 

سيتم عرض خطوات البرنامج المنتهي إذا قمت بالضخط على زر تشخي  / إيقاف.

4.3.15 الجهاز في وضع االستعداد.
بعد تشخي  الجهاز من زر On-Off، إذا لم يبدأ عم  أي برنامج، أو لم يتم تنفيذ أي إجراء آخر في خطوة اختيار أو عدم بدء 
أي تشخي  خال  10 دقائق تقريبا بعد إنتهاء البرنامج المحدد، سوف ينتق  الجهاز إلى وضع اإليقاف/ OFF تلقائيا. يتم إيقاف 
تشخي  الشاشة وكافة المؤشرات. سيتم عرض خطوات البرنامج المنتهي إذا قمت بالضخط على زر ONتشخي  /OFF إيقاف. 

تحقق من دقة االختيارات، قب  بدء البرانامج. قم بتكرير ها، إذا لزم األمر. ال يعد هذ خطأ.
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4.3.9 بدء تشغيل البرنامج
اضخط على زر بدء/إيقاف مؤقت Start / Pause لبدء البرنامج.  .1

يضيء ضوء متابعة البرنامج ليشير إلى بدء تشخي  البرنامج.  .2

C
في حالة عدم بدء أي برنامج، أو عدم الضخط على أي مفتاح في غضون 1 10-دقائق أثناء عملية تحديد البرنامج، تتحو  الخسالة إلى وضع 

OFF )اإليقاف ( . يتم إيقاف تشخي  الشاشة وكافة المؤشرات. 
سيتم عرض خطوات البرنامج المنتهي إذا قمت بالضخط على زر ONتشخي  /OFF إيقاف.

4.3.10 قفل باب التحميل
يوجد نظام قف  في باب التحمي  للخسالة مما يمنع فتح الباب عندما يكون مستوى الماء غير مناسب.

يضيء رمز " الباب المقف " على الشاشة أو عند إقفا  باب التحمي .

4.3.11 تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج
بعد بدء البرنامج يمكنك إجراء التخييرات التالية.

4.3.11.1 انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت
اضخط على زر Start/Pause )بدء/إيقاف مؤقت( لتحوي  الخسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت أثناء تشخي  البرنامج. الضوء 
الذي يشير إلى تشخي /إيقاف و خطوة البرنامج يبدأ بالوميض في مؤشر متابعة البرنامج لبيان أن الخسالة في وضع اإليقاف. 
أيًضا عندما يكون باب التحمي  جاهًزا للفتح. عندما يكون باب التحمي  جاهًزا للفتح، ينطفئ مصباح الباب و مؤشر خطوة 

البرنامج ،يستمر ضوء بدء/إيقاف بالوميض.  
أيًضا عندما يكون باب التحمي  جاهًزا للفتح، يضيء أيضا مصباح الباب، باإلضافة إلى مصباح خطوة البرنامج.

4.3.11.2 تغيير الوظيفة اإلضافية السرعة ودرجة الحرارة
بناًءا على الخطوة التي وص  إليها البرنامج، يمكنك إلخاء الوظائف اإلضافية أو تفعيلها. راجع، "تحديد الوظيفة اإلضافية". 

يمكنك أيضاً تخيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".

C.في حالة عدم السماح بالتخيير، فسوف يومض الضوء ذو الصلة 3 مرات

4.3.11.3 إضافة الغسيل وإخراجه
اضخط على الزر Start / Pause)بدء التشخي  / إيقاف مؤقت( لتخير وضع الخسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت.  سوف   .1

يومض مصباح متابعة الخطوة ذات الصلة التي تم خاللها تحوي  الخسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت.
انتظر حتى يمكن فتح باب التحمي .  .2

افتح باب التحمي  وأضف أو إخرج الخسي  .  .3
أغلق باب التحمي .  .5

6. قم بالتخييرات في الوظائف اإلضافية،  إعدادات درجة الحرارة والسرعة عند اللزوم. 
7. اضخط على الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت( لبدء تشخي  الخسالة.

4.3.12 قفل التأمين ضد عبث األطفال
استخدم وظيفة قف  األطفا  لمنع األطفا  من العبث بالخسالة. وهكذا يمكنك تجنب أي تخييرات في تشخي  البرنامج.

C التشخي  / إيقاف التشخي ( أثناء تنشيط قف  األطفا . عند تشخي  اآللة مرة( On / Off يمكنك تشخي  الخسالة وإيقاف تشخيلها بواسطة زر
أخرى، سيتم استئناف البرنامج من النقطة التي توقف عندها.

4.3.12.1 لتفعيل قفل التأمين ضد عبث األطفال:
اضغط واستمر بالضغط على زر الوظائف اإلضافية لمدة 2 - 3 ثواٍن. في عرض اختيار البرنامج على الشاشة سوف يضيء 

"CL On" . يمكنك ترك زري الوظيفة اإلضافية 2  عند عرض هذا التحذير.

4.3.12.2 إللغاء تفعيل قفل األطفال:
اضغط واستمر بالضغط على زر الوظائف اإلضافية لمدة 2 - 3 ثواٍن. في عرض اختيار البرنامج على الشاشة سوف يضيء 

. "CL Off"
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4.3.7 اختيار الوظائف اإلضافية
قم بتحديد الوظائف اإلضافية المطلوبة قب  بدء تشخي  البرنامج. 

عند اختيار أي برنامج،و إذا تم تحديد وظيفة إضافية، سيضيء مصباح الوظيفة.

C .سوف يومض مصباح الوظيفة اإلضافية التي ال يمكن تحديدها أثناء البرنامج الحالي، و سوف يصدر الجهاز إنذار صوتي

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا تحديد أو إلخاء الوظائف المساعدة المناسبة لتشخي  البرنامج بعد بدء دورة الخسي . إذا وصلت 
دورة الخسي  نقطة حيث يمكن اختيار أي وظيفة مساعدة،وسوف يصدر الجهاز إنذار صوتي، و سوف يومض مصباح 

الوظيفة المتعلقة. 

C
بعض الوظائف ال يمكن تحديدها مًعا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة األولى قب  تشخي  الخسالة، فستقوم الخسالة بإلخاء 
الوظيفة األولى بينما تستمر الوظيفة الثانية في العم . على سبي  المثا ، إذا تم تحديد وظيفة الخس  السريع بعد تحديد وظيفة المياه اإلضافية، 

يتم إلخاء وظيفة المياه اإلضافية وتبقى وظيفة الخس  السريع قيد التفعي .

ال يمكن اختيار وظيفة إضافية ال تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. )راجع، "جدو  البرامج واالستهالك"(

بعض البرامج بها وظائف إضافية البد من تشخيلها في وقت متزامن. هذه الوظائف ال يمكن إلخاؤها. لن يومض إطار الوظيفة اإلضافية ب  
سيومض الجزء الداخلي فقط.

• Prewash )غسله تحضيريه(
تكون الخسلة التحضيرية مجدية فقط مع المالبس شديدة االتساخ. يؤدي عدم استخدام الخسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة 

والماء ومسحوق الخسي  والوقت.
• Quick Wash )غسله سريعه(

يمكن استخدام هذه الوظيفة لبرامج Cottons المالبس القطنية وSynthetics األلياف الصناعية. حيث تقل  من عدد مرات 
الخسي  وأيًضا تقل  من عدد خطوات الشطف للخسي  قلي  االتساخ.

C.عند تحديد هذه الوظيفة، قم بتحمي  الخسالة بنصف الحد األقصى لكمية المالبس المحددة في جدو  البرامج

• Extra Rinse )شطف إضافي(
تمكن هذه الوظيفة الخسالة من إجراء شطف آخر باإلضافة لذلك الذي تم بالفع  بعد الخسي  الرئيسي. ومن ثم، يمكن تخفيض 

خطر تأثر البشرة الحساسة )األطفا ، والبشرة الحساسة، .. إلخ( ببقايا المنظف على الخسي .

4.3.8 وقت االنتهاء
 End وقت االنتهاء( يمكن تأخير بدء تشخي  البرنامج ما يص  إلى 24 ساعة. بعد الضخط على زر( End Time مع وظيفة
Time )وقت االنتهاء(، سيتم عرض الوقت التقديري النتهاء البرنامج.  إذا تم ضبط End Time )وقت االنتهاء(، سيومض 

مؤشر End Time )وقت االنتهاء(. 
لتفعي  وظيفة وقت االنتهاء وإتمام البرنامج في نهاية الوقت المحدد، اضخط على زرStart / Pause )بدء/ إيقاف مؤقت(

بعد ضبط الوقت. 
إذا رغبت في إلخاء وظيفة وقت االنتهاء، اضخط على زر تشخي  / إيقاف )On / Off( إليقاف وتشخي  الخسالة.

C.ال تستخدم  المنظفات السائلة عند قيامك بتفعي  وظيفة وقت االنتهاء! فهناك مخاطر من حدوث ُبقع بالمالبس

افتح باب التحمي ، ثم ضع الخسي  وضع المنظف، إلخ.  1
حدد برنامج الخسي  ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف اإلضافية حسب الحاجة.  2

اضبط وقت االنتهاء الذي تريده بالضخط على زر وقت االنتهاء End Time . يضئ مؤشر End Time )وقت   3
االنتهاء(.

اضخط على زر بدء/إيقاف مؤقت Start / Pause . سيبدأ العد التنازلي. تبدأ عالمة ":" الموجودة في منتصف وقت   4
االنتهاء بالوميض.

C
يمكن تحمي  مالبس إضافية أثناء فترة العد التنازلي لوقت االنتهاء. في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت االنتهاء وتبدأ دورة الخسي  

ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

عند إتمام اختيار وقت االنتهاء، الوقت الذي سيظهر على الشاشة سيتكون من وقت االنتهاء باإلضافة إلى فترة البرنامج المحدد.
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4.3.6 جدول البرامج واالستهالك

: قاب  للتحديد.   	
: يتم تحديده تلقائًيا، غير قاب  لإللخاء.   *

)EN 60456( برنامج عالمة الطاقة :   **
: إذا كانت سرعة العصر القصوى أق  من هذه القيمة، يمكنك االختيار إلى أن يتم الوصو  إلى أقصى سرعة للعصر.  ***

C
قد تختلف الوظائف اإلضافية في الجدو  وفًقا لطراز الخسالة.

قد تختلف قدرة استهالك الماء والكهرباء تبًعا للتخييرات في ضخط الماء، ودرجة عسر الماء ، درجة حرارة الماء ، درجة حرارة البيئة المحيطة ونوع 
وكمية حمولة الخسي ، وتبًعا الختيار الوظائف اإلضافية وسرعة العصر والتخيرات في جهد الكهرباء.

يمكنك رؤية وقت الخسي  للبرنامج الذي قمت بتحديده على شاشة الخسالة. من الطبيعي حدوث اختالفات بسيطة بين الوقت المعروض على الشاشة 
ووقت الخس  الفعلي.

"يمكن تخيير أنماط االختيار للوظائف المساعدة من خال  الشركة المصنعة. يمكن إضافة أو إزالة أنماط اختيار جديدة".
"قد تختلف سرعة دوران غسالتك حسب البرنامج الذي تم تحدديه. ومع ذلك ال يمكن أن تتجاوز هذه السرعة الحد األقصى لسرعة دوران غسالتك."

"تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تعديالت في البرامج والوظائف اإلضافية الواردة في الجدو . في حين أن هذه التعديالت لن تخير أداء الجهاز 
،يمكن تخيير خطوات البرنامج والتوقيت ".

AR9وظيفة مساعدة
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نطاق درجة حرارة قابل لالختيار درجة 

مئوية

Cottons Eco**607481.06100060-بارد

BabyProtect+907851.901000*30-90

Shirts603.5571.00800•••60-بارد

Mix 40403.5600.701000••40-بارد

Sports403550.551000••40-بارد

Dark Care403600.601000•*40-بارد

Jeans403600.651000••60-بارد

Hand Wash301400.25100030-بارد

Gentle Care 20°203.5450.151000•20

Xpress Super Short302350.151000•30-بارد

Daily Xpress

بارد-90•907672.001000

بارد-90•607671.101000

بارد-90•307670.251000

Woollens401.5490.251000•40-بارد

Synthetics
بارد-60•••603521.101000

بارد-60•••403490.601000

Cottons

بارد-90•••907702.201000

بارد-90•••607701.551000

بارد-90•••407670.901000
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4.3.4 اختيار درجة الحرارة
عند اختيار برنامج جديد يتم عرض درجة الحرارة المناسبة لهذا البرنامج على مؤشر درجة الحرارة.

لخفض درجة الحرارة، اضخط على زر Temperature Adjustment )ضبط درجة الحرارة(. سوف تنخفض درجة 
الحرارة تدريجًيا.

C.)اإليقاف المؤقت( Pause إذا لم يص  البرنامج لخطوة التسخين، يمكنك تخيير درجة الحرارة دون تبدي  الخسالة إلى وضع

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

لخفض سرعة العصر، اضخط على زر Spin Speed Adjustment )ضبط سرعة العصر(. يتم خفض سرعة العصر 
بشك  تدريجي. 

بعد ذلك، بناء على طراز الخسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" )إيقاف الشطف( و"No Spin" )بدون عصر( على 
الشاشة. راجع قسم "اختيار الوظائف اإلضافية" لشرح هذه الخيارات.

إيقاف الشطف
إذا لم تكن ترغب في تفريغ الخسي  بعد انتهاء البرنامج مباشرًة، يمكنك استخدام وظيفة تعليق الشطف واإلبقاء على المالبس 
في مياه الشطف األخيرة لتجنب تجعد المالبس بسبب عدم وجود ماء في الخسالة. اضخط على زر „Start/Pause“ )بدء/
توقف مؤقت( بعد هذه العملية إذا أردت تصريف الماء دون عصر الخسي . يستمر البرنامج في العم  ويكتم  بعد تصريف 

الماء.
إذا كنت تريد عصر الخسي  الذي بالماء، اضبط Spin Speed )سرعة العصر( واضخط زر Start / Pause )بدء / 

إيقاف مؤقت(.
يتم استكما  البرنامج. يتم تصريف الماء، ويتم عصر الخسي  واكتما  البرنامج.

C.)اإليقاف المؤقت( Pause إذا لم يص  البرنامج لخطوة العصر، يمكنك تخيير السرعة دون تبدي  الخسالة إلى وضع

"Allergy UK هو اسم المؤسسة البريطانية للحساسية. شعارها األساسي 	•
هو "إحكام باعتمادية". عندما تري منتًجا يحمل هذا اشعار فهذا يعني ضمانة 
من  تقليل/التخلص  في مستوى  فعاليته  من  التحقق  وتم  علمًيا  اختباره  تم  أن 
بالربو  المصابين  عن  األلم  وتخفيف  المحيطة  البيئة  من  الحساسية  عوامل 
المحتوى  للحساسية/ذات  المسببة  المنتجات  من  التخلص  أو  والحساسية 

الكيميائي.
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• Woollens )صوف(
استخدم هذا البرنامج لخس  المالبس الصوفية. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع الملصقات على المالبس. استخدم 

منظفات مناسبة مع المالبس المصنوعة من الصوف.

„وافقت شركة عالمة الصوف على صالحية دورة الخسي  بهذه الخسالة لخسي  المنتجات الصوفية القابلة  للخسي  اآللى شريطة اتباع االرشادات 
 "M1367. .المذكورة بالتيكت الملصق بالمالبس وتعليمات الشركة المنتجة لهذه للخسالة

فى المملكة المتحدة، وايرلندا وهونج كونج والهند تعتبر عالمة لصوف شهادة تجارية معتمدة.

) ( Cottons Eco •
استخدم هذا البرنامج لخس  مالبسك القطنية المتينة والمالبس الكتانية ذات االتساخ العادي. بالرغم من أنه يخس  لفترة أطو  

من جميع البرامج، إال أنه يوفر كثيًرا في الطاقة والمياه. قد تكون درجة حرارة المياه الفعلية مختلفة عن درجة الحرارة 
المحددة. عندما تقوم بتحمي  اآللة بخسي  أق  )مث . نصف الكمية أو اق (، فقد يصبح وقت البرنامج أقصر تلقائياً. في هذه 

الحالة، سينخفض استهالك الطاقة والمياه بشك  أكبر مما يوفر غسي  اقتصادي أكثر. هذا البرنامج متاح في الموديالت التي 
بها مؤشر للوقت المتبقي.

•+ BabyProtect )واقي الطفل(
استخدم هذا البرنامج لخسي  المالبس التي تتطلب غسي  مضاد للحساسية وصحي بدرجات حرارة عالية ودورة غسي  مكثفة 

وطويلة. 
تم اختبار واعتماد برنامج حماية الطف + 60 درجة مئوية من قب  "المؤسسة البريطانية للحساسية" في المملكة المتحدة.  	 

• Gentle Care 20° )عنايه لطيفه على 20°(
استخدم هذا البرنامج لخس  المالبس الناعمة. فهو يخس  المالبس بحركات لطيفة وبدون دورة عصر مقارنة ببرنامج غسي  
المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية. يجب استخدامه للمالبس التي يوصى بخسلها في برنامج المنسوجات الحساسة.

• Hand Wash )غسيل يدوي(
استخدم هذا البرنامج لخس  المالبس الصوفية/الرقيقة التي تحم  عالمات "غسي  بدون استخدام الخسالة" والتي يفض  غسلها 

يدوًيا. حيث يقوم البرنامج بالخس  بحركات غس  لطيفة لكي ال يضر المالبس.
• Daily Xpress )غسيل يومي سريع(

استخدم هذا البرنامج لخسي  المالبس القطنية قليلة االتساخ في وقت قصير.
• Xpress Super Short )غسلة فائقة السرعة( 

استخدم هذا البرنامج لخسي  المالبس القطنية المتسخة قليالً في وقت قصير.
) ( Dark Care •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لخسي  المالبس داكنة اللون أو المالبس الملونة التي ال تريد أن تبهت ألوانها. يتم القيام بالخسي  
بحركات ميكانيكية أق  وبدرجات حرارة أق . يوصى باستخدام منظف سائ  أو شامبو غسي  األصواف للمالبس الملونة 

الداكنة.
• Mix 40 )منوع 40(

استخدم هذا البرنامج لخس  المالبس القطنية والمصنوعة من األلياف الصناعية مًعا دون فصلهما.
• Shirts )قمصان(

استخدم هذا البرنامج لخس  القمصان المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية واألقمشة الممزوجة باأللياف الصناعية.
• Sports )المالبس الرياضية(

استخدم هذا البرنامج لخسي  المالبس التي يتم ارتداها لفترة قصيرة مث  المالبس الرياضية. من المناسب أيضا غسي  كمية 
قليلة من المالبس القطنية / المصنوعة من ألياف صناعية

• Jeans )الجينز(
استخدم هذا البرنامج لخس  المالبس مث  البنطلونات، والجواكت، والصدريات، .. إلخ والمصنوعة من الجينز. يستخدم خفض 
حركة الخسالة في دورات الخسي  وخفض عدد الدورات في الدقيقة في دورات العصر لمنع تلف الخسي  في المالبس الجينز 

ولضمان فترة حياة أطو  لها.

• Rinse )شطف(
استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشك  منفص .

 ) ( Spin+Drain •
استخدم هذا البرنامج لتصريف المياه الموجودة في الخسالة.
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تشغيل المنتج  4.3
4.3.1 لوحة التحكم

1 - مقبض اختيار البرنامج
2 - مصابيح تحديد درجات الحرارة
3 - مصابيح اختيار سرعة الدوران

4 - مدة عرض المعلومات
5 - مصباح قف  أمان من أج  األطفا 

6 - زر إعداد وقت االنتهاء
7 - مصباح زر فتح الباب

8 - لمبة مؤشر متابعة البرنامج
9 - زر التشخي  / إيقاف التشخي 

10 - زر بدء التشخي  / إيقاف مؤقت
11 - أزرار الوظائف اإلضافية
12 - زر ضبط سرعة الدوران
13 - زر ضبط درجة الحرارة
14 - مصباح اختيار البرنامج

4.3.2 اختيار البرنامج
حدد البرنامج المناسب للنوع، كمية، ودرجة اتساخ المالبس وفًقا لـ"جدو  االستهالك والبرنامج".  1

 
حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض"اختيار البرنامج".   1

C
البرامج محددة بأعلى سرعة عصر مناسبة لهذا النوع المحدد من النسيج.

عند تحديد البرنامج الذي ستقوم باستخدامه، عليك أن تأخذ في الحسبان نوع النسيج، واللون، ودرجة االتساخ، ودرجة حرارة المياه المسموح بها.

عليك دائماً تفضي  قيمة درجة الحرارة المنخفضة والتي تتناسب مع نوع الخسي . تمث  الحرارة العالية استهالك أكثر للطاقة.

4.3.3 برامج الغسيل 
) ( Cottons •

استخدم هذا البرنامج لألقمشة القطنية )على سبي  المثا  أغطية السرير واللحاف وأكياس المخدات والمناشف وبرنس الحمام 
والمالبس الداخلية وما إلى ذلك(. يتم غس  الخسي  بحركات غس  قوية باإلضافة إلى دورة غسي  أطو .

• Synthetics )ألياف صناعية(
استخدم هذا البرنامج مع المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية )القمصان، البلوزات والمالبس المصنوعة من خليط 
القطن/األلياف الصناعية وما إلى ذلك(. فهو يخس  المالبس بحركات لطيفة ودورة غسي  قصيرة مقارنة ببرنامج الخسي  

Cottons "األقمشة القطنية".
بالنسبة للستائر واألقمشة الشفافة، استخدم برنامج Synthetic 40˚C "األلياف الصناعية 40 درجة" مع اختيار وظائف 

الخسلة التحضيرية وضد التجعد. اغس  األقمشة الشفافة/الرقيقة بوضع القلي  من المنظف في مقصورة الخسي  الرئيسية حيث 
أن نسيجها يسبب رغوة زائدة. ال ينبخي وضع المنظف في مقصورة مرحلة الخسلة التحضيرية.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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4.2.7 إرشادات للغسيل الفعال
المالبس

األلوان الفاتحة والمالبس 
األلوان الداكنة/األلوانالبيضاء

السوداء

 Delicates
"المالبس 
الرقيقة"/ 

 Woolens
"األصواف/ 

المالبس الحريرية 
Silks

)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
ى 

تو
مس

اتساخ شديد

) بقع صعبه مث  
العشب والقهوة 
والفواكه والدم.(

قد يكون من الضروري ُمعالجة البقع 
ُمسبًقا أو القيام بخسي  تحضيري. يمكن 
استخدام مسحوق الخسي  والُمنظفات 

السائلة الموصى بها مع المالبس 
البيضاء بالمقادير الُموصى بها مع 

المالبس شديدة االتساخ. كما يوصى 
باستخدام مسحوق الخسي  لتنظيف بقع 
الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد 

التبييض. 

يمكن استخدام مسحوق الخسي  
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 

المالبس الملونة بالمقادير الُموصى بها 
مع المالبس شديدة االتساخ. كما يوصى 
باستخدام مسحوق الخسي  لتنظيف بقع 
الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد 

التبييض. استخدم مساحيق الخسي  فقط 
دون مواد التبييض.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 
الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

شديدة االتساخ.

ُيفض  استخدام  
الُمنظفات السائلة 

الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غس  
المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس 

الصوفية.

مستوى 
االتساخ 

العادي
)على سبي  المثا ، 
البقع الناتجة من 

الجسم على الياقات 
واألساور(

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

العادي.

يمكن استخدام مسحوق الخسي  
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 

المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى بها 
مع المالبس في مستوى االتساخ العادي. 
يجب استخدام منظفات ال تحتوي على 

مواد مبيضة.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 
الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

عادية االتساخ. 

ُيفض  استخدام  
الُمنظفات السائلة 

الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غس  
المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس 

الصوفية.

اتساخ خفيف

)ال توجد بقع 
مرئية.(

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

بها مع المالبس قليلة االتساخ.

يمكن استخدام مسحوق الخسي  
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 

المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى بها 
مع المالبس قليلة االتساخ. يجب استخدام 

منظفات ال تحتوي على مواد مبيضة.

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 
الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

منخفضة االتساخ.

ُيفض  استخدام  
الُمنظفات السائلة 

الُمخصصة للمالبس 
الرقيقة. يجب غس  
المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس 

الصوفية.



AR / 12 الخسالة / دلي  المستخدم

إذا كانت الغسالة غير مزودة بكوب للمنظف السائل:
ال تستخدم مسحوق التنظيف السائ  للخسلة التحضيرية في برنامج الخسلة التحضيرية.  	

يحدث المنظف السائ  البقع في المالبس عند استخدامه مع وظيفة البدء المتأخر. إذا كنت تريد استخدام وظيفة البدء   	
المتأخر، فال تستخدم المنظف السائ .

استخدام الجل و منظفة األقراص
إذا كان المنظف الج  يمي  إلى السيولة وال تحتوي الخسالة على كوب للمنظف السائ ، ضع المنظف الج  في مقصورة   	
منظف الخسلة الرئيسية أثناء دخو  الماء للمرة األولى. إذا كانت الخسالة مزودة بكوب للمنظف السائ ، فامأل المنظف في 

هذا الكوب قب  بدء البرنامج.
إذا كان المنظف الج  ال يمي  للسيولة أو إذا كان على هيئة قرص كبسولة سائلة، فضعه في االسطوانة مباشرة قب  الخسي .  	

ضع أقراص المنظف في مقصورة الخسي  الرئيسي )مقصورة رقم: "2"( أو ضعه مباشرًة في الحلة قب  الخسي .  	
استخدام النشاء

قم بإضافة صودا سائلة، أو مسحوق صودا، أو صبخة النسيج في مقصورة المنعم.  	
ال تستخدم الُمنعم والنشاء مًعا في نفس دورة الخسي .  

امسح داخ  الخسالة بقطعة قماش نظيفة ومبللة بعد استخدام النشا.  
استخدام مزيل الرواسب

عند اللزوم، استخدم مزيالت الرواسب فقط المصنعة خصيًصا للخساالت.    	
استخدام مواد التبييض

أضف المبيض في بداية دورة الخسي  بتحديد برنامج الخسي  التحضيري. ال ينبخي وضع المنظف في مقصورة الخسلة   
التحضيرية. وكاختيار بديلي، قم بتحديد برنامج بشطف إضافي وأضف مواد التبييض أثناء سحب الخسالة للماء من 

مقصورة المنظف أثناء خطوة الشطف األولى.
ال تستخدم مواد التبييض والمنظف مخلوطين.  	

استخدم كمية قليلة فقط )50 م  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 مزيالت األلوان التي تعتمد على األكسجين، حدد البرنامج الذي يخس  الخسي  عند درجات حرارة منخفضة.   	
يمكن استخدام مزيالت األلوان التي تعتمد على األكسجين مع المنظف، ومع ذلك، إذا لم تكن بنفس المالئمة، ضع أوالً   	

المنظف في المقصورة رقم "2" في موزع المنظف وانتظر حتى تخس  الخسالة المنظف عندما تسحب المياه. أثناء سحب 
الخسالة للمياه، أضف مزي  األلوان في نفس المقصورة.
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4.2.6 استخدام مسحوق التنظيف والُمنعم

C عند استخدام المنظف، المنعم، النشا،  صباغة األقمشة، المبيض، مزي  األلوان، أو مزي  الكلس، اقرأ تعليمات جهة التصنيع المكتوبة على
العبوة واتبع المقادير المحددة. استخدم كوب المعايرة إن كان متوفرا.

132

يتكون درج مساحيق التنظيف من ثالثة مقصورات:
- )1( للخسلة التحضيرية
- )2( للخسلة الرئيسية

- )3( للمنعمات
( باإلضافة إلى ذلك، توجد قطعة سيفون في مقصورة المنعم. ( -

مسحوق التنظيف والُمنعمات ومواد التنظيف األخرى
أضف مسحوق الخسي  والُمنعمات قب  بدء تشخي  برنامج الخسي .  	

أثناء دورة الخسي ، ال تترك موزع المنظف مفتوًحا!  	
عند استخدام أحد البرامج بدون الخسلة التحضيرية، ال ينبخي وضع مسحوق غسي  في مقصورة الخسلة التحضيرية   	

)مقصورة رقم. "1"(. 
عند استخدام برنامج بالخسلة التحضيرية، ال ينبخي وضع أي منظف سائ  في مقصورة الخسلة التحضيرية )مقصورة رقم.   	

.)"1"
ال تقم باختيار برنامج مع الخسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع حقيبة مسحوق الخسي  أو   	

كرة التوزيع مباشرًة بين الخسي  في الخسالة.
في حالة استخدام منظف سائ ، ال تنسى وضع حاوية المنظف السائ  في مقصورة الخسي  الرئيسي )مقصورة رقم "2"(.

اختيار نوع مسحوق التنظيف
يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع األقمشة واللون.

استخدم مساحيق غسي  مختلفة للمالبس الملونة والبيضاء.  	
اغس  المالبس الرقيقة بمنظفات خاصة )منظف سائ ، شامبو الصوف، إلخ.( تستخدم للمالبس الرقيقة فقط.   	

عند غس  المالبس واأللحفة ذات األلوان الداكنة، يوصى باستخدام منظف سائ .  	
اغس  األصواف بمسحوق خاص باألصواف.  	

A.تنبيه: استخدم فقط مساحيق الخسي  المصنعة خصيًصا للخساالت

تنبيه: ال تستخدم مسحوق الصابون.

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

ال تستخدم كميات تتجاوز كميات المقادير الموصى بها على عبوة المنظف لتفادي مشكالت الرغوة الزائدة والشطف   	
السيء، عالوة على توفير الما  وحماية البيئة.

استخدم كميات منظف أق  للكميات الصخيرة أو المالبس األق  اتساًخا.  	
استخدام المنعمات

ضع الُمنعم في قسم الُمنعمات بدرج مسحوق الخسي .
ال تتجاوز مستوى عالمة )<max>( الموجودة في مقصورة المنعم.  	

إذا فقد الُمنعم سيولته، فقم بتخفيفه بالماء قب  وضعه في درج مسحوق التنظيف.  	
استخدام مساحيق غسيل سائلة

إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل:
ضع حاوية المنظف السائ  في المقصورة رقم "2".  	

إذا فقد الُمنعم سيولته فقم بتخفيفه بالماء قب  وضعه في   	
درج مسحوق التنظيف.
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4.2  اإلعداد

4.2.1 تصنيف الغسيل
قم بترتيب الخسي  وفقاً ألنواع األقمشة، واللون، ودرجة االتساخ، ودرجة حرارة المياه المسموح بها.  *

اتبع دوًما التعليمات الموجودة بملصقات المالبس.  *

4.2.2 تجهيز المالبس للغسيل
تعم  المالبس والمخسوالت المرفق بها مواد معدنية مث  حماالت الصدر وإبزيم األحزمة واألزرار المعدنية على إلحاق   	

الضرر بالخسالة. قم بإزالة األجزاء المعدنية أو اغس  المالبس عن طريق وضعها في كيس الخسي  أو كيس مخدة.
أخرج جميع المواد بالجيوب مث  العمالت، األقالم، ومشابك األوراق واقلب الجيوب من الداخ  للخارج ونظفها. قد تتسبب   

هذه األشياء في إلحاق الضرر بالخسالة وتتسبب في حدوث ضوضاء.
ضع المالبس صخيرة الحجم مث  جوارب األطفا  والجوارب النايلون في كيس غسي  أو كيس مخدة.  	

ضع الستائر داخ  الخسالة دون ضخطها. أز  األشياء الملحقة بالستائر.  	
أغلق السوست )األبازيم( وقم بتثبيت األزرار غير المحكمة وإصالح الثقوب والتمزقات.  	

قم بخس  المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للخسي  بالخسالة" أو "تخس  يدوًيا" باستخدام البرنامج المناسب.  	
ال تخس  المالبس الملونة مع المالبس البيضاء. فالمالبس القطنية الجديدة ذات األلوان الداكنة تطلق الكثير من الصبخة.   	

اغسلها على نحو منفص .
ينبخي التعام  مع البقع العنيدة بشك  مناسب قب  غسلها. إذا كنت غير متأكد فتحقق منها بمنظف المالبس بالبخار.  	

ال تستخدم سوى األلوان / مخيرات األلوان ومواد التبييض المناسبة للخسي  بالخسالة. اتبع دائًما اإلرشادات الموضحة على   	
العبوة.

قم بخس  البنطلونات والمالبس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.  	
احتفظ بالمالبس المصنوعة من صوف وبر األنقرة في الفريزر لبضع ساعات قب  الخسي . حيث سيعم  هذا على الحد من   	

تكون الوبر.
يجب تخليص الخسي  الذي تعرض بكثافة لمواد مث  الدقيق أو حامض الليمون أو مسحوق اللبن إلخ من هذه المواد قب    	
وضعه في الخسالة. قد تتجمع هذه األتربة والمساحيق الموجودة على الخسي  على األجزاء الداخلية للخسالة وتتسبب في 

عطلها.

4.2.3 أشياء ينبغي فعلها لتوفير الكهرباء
سوف تساعدك المعلومات التالية على استخدام الخسالة بصورة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

قم بتشخي  الخسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن ال تضع حمولة زائدة؛ راجع، "جدو    	
االستهالك والبرنامج". راجع، "جدو  البرامج واالستهالك"

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

استخدم برامج سريعة للكميات الصخيرة من المالبس قليلة االتساخ.  	
ال تستخدم الخس  التحضيري ودرجات الحرارة العالية لخس  المالبس قليلة االتساخ أو البقع.  	

إذا كنت ترغب في تجفيف المالبس في مجفف، فاختر أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الخسي .   	
ال تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحددة على العبوة.  	

4.2.4 تحميل الغسيل
افتح باب الخسالة.  .1

2. ضع عناصر الخسي  في الخسالة بطريقة فضفاضة.
ادفع وأغلق غطاء التحمي  حتى تسمع صوت اإلغالق. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قف  باب التحمي  أثناء   .3

تشخي  البرنامج. يمكن فتح الباب فقط بعد فترة قصيرة من انتهاء البرنامج.

4.2.5 سعة التحميل الصحيحة
تعتمد أقصى سعة تحمي  على نوع المالبس ودرجة االتساخ وبرنامج الخسي  المرجوة.

ستعم  الخسالة تلقائياً على تعدي  مقدار المياه وفًقا لوزن الخسي  بها.

A تحذير: اتبع اإلرشادات الواردة في "جدو  البرامج واالستهالك". عند وضع حم  زائد بالخسالة يضعف أداء الخسالة. باإلضافة إلى ذلك، قد
تحدث مشكالت االهتزاز والضوضاء.
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4.1.6 ضبط األرجل

A تنبيه: يجب أن توضع غسالتك في وضع مستوي ومتوازن على أقدامها حتى تعم  بصمت وبدون اهتزاز. قم بموازنة الجهاز عن طريق
ضبط األقدام. وإال، فقد تتحرك الخسالة من مكانها وتسبب مشكالت التصادم واالهتزاز.

تنبيه: ال تستخدم أي أدوات لفك صوامي  القف . وإال فقد تتعرض للتلف.

قم بفك صوامي  القف  عند األقدام يدوًيا.  1
اضبط األرج  حتى يقف الجهاز في وضع مستٍو ومتوازٍن.  2

أحكم جميع صوامي  األقفا  باليد مرة أخرى.  3

4.1.7 التوصيالت الكهربية
قم بتوصي  المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمام كهربي 16 أمبير. لن تكون الشركة مسئولة عن أي تلف قد يحدث عند 

استخدام الخسالة دون تأريض  حسب ما يتفق مع القواعد المحلية.
ينبخي أن تتوافق التوصيالت مع القواعد المحلية للتوصي .  	

يجب أن يظ  قابس كب  الطاقة في مكان سه  الوصو  إليه بعد التركيب.  	
إذا كانت القيمة الحالية للمصهر أو قاطع التيار في المنز  أق  من 16 أمبير، فاستخدم كهربائي مؤه  لتركيب مصهر 16   	

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

ال تقم بعم  التوصيالت عبر كابالت تطوي  أو قوابس متعددة.  	

B.تنبيه: يجب استبدا  كاب  الطاقة التالف بواسطة وكي  خدمة معتمد

4.1.8 االستخدام األولي

قب  البدء في استخدام الجهاز، تأكد من إتمام اإلعدادات وأنها تتوافق مع "التعليمات 
الهامة للسالمة والبيئة"، والتعليمات في قسم "التركيب".

لتجهيز الخسالة للخسي ، قم بالتشخي  أوالً ببرنامج "تنظيف الحلة". إذا لم يكن هذا 
البرنامج متاحاً في آلتك، قم بتطبيق الطريقة المشار إليها في القسم 4.4.2.

C
استخدم مضاد الرواسب المناسب للخساالت.

قد يتبقى بعض الماء في الخسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة. ال يعد هذا األمر مضًرا بالمنتج.
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4.1.4 توصيل مصدر إمداد الماء

C
ضخط إمداد الماء المطلوب لتشخي  الخسالة يتراوح من 1 إلى 10 بار )0.1 – 10 مللي باسكا (. يلزم تدفق من 10 إلى 80 لتر ماء في 

الدقيقة من الصنبور مفتوح بشك  كام  لكي تعم  الخسالة بطريقة سلسة. قم بتوصي  صمام خفض ضخط الماء إن كان ضخط الماء أعلى من 
ذلك.

A
تنبيه: ويراعى عدم توصي  الخساالت ذات منفذ دخو  الماء الفردي بصنبور الماء الساخن. وفي هذه الحالة سيتلف الخسي  أو ستتحو  

الخسالة إلى وضع الحماية ولن تعم .

تنبيه: ال تستخدم خراطيم مداخ  الماء القديمة أو المستخدمة في الخسالة الجديدة. حيث أنها قد تتسبب في حدوث بقع بالمالبس.

أحكم تثبيت صوامي  الخرطوم باليد. ال تستخدم أداة عند ربط الصوامي .  1
عند إتمام توصي  الخرطوم، تحقق ما إذا كان هناك مشكالت في التسرب   2
عند نقاط التوصي  بفتح الصنبور تماماً. وفي حالة وجود أي تسريب أغلق 

الصنبور وأز  الصمولة. أعد ربط الصامولة بإحكام بعد الكشف على العاز . 
لمنع تسرب المياه والتلفيات الناتجة عن ذلك، حافظ على الصنابير مخلقة عندما 

ال تستخدم الجهاز.

4.1.5 توصيل خرطوم الصرف بفتحة الصرف
قم بتثبيت طرف خرطوم الصرف مباشرة بفتحة الصرف، أو المرحاض، أو  حوض االستحمام   	

A
تنبيه: قد ُيخمر منزلك بالماء إذا انفلت الخرطوم من مبيته أثناء تصريف الماء. عالوة على ذلك، ولكن يرجى االنتباه إلى خطر اإلصابة 
بحروق بسبب درجات حرارة الخسي  المرتفعة! لمنع هذه المواقف وللتأكد من أداء الخسالة بالنسبة للمياه على نحو جيد، وعملية التصريف 

بدون آية مشكالت، قم بإصالح خرطوم الصرف وتثبيته بإحكام.

10
0c

m

40
cm

	 قم بتوصي  الخرطوم على حد أدنى من ارتفاع 40 سم وكحد 
أقصى 100 سم.

	 في حالة رفع الخرطوم بعد وضعه على مستوى األرضية أو 
بالقرب من األرض )بما ال يق  عن 40 سم أعلى األرض(، 

فسوف يصبح التصريف صعًبا ويخرج الخسي  مبت  كثيرا. لذا 
يرجى اتباع االرتفاعات المحددة في الرسم.

لمنع مياه الصرف من العودة إلى الخسالة مرة أخرى، ولضمان سهولة الصرف، ال تخمر طرف الخرطوم في مياه الصرف   	
وال تدخلها في فتحة الصرف لما يزيد على 15 سم. إذا كان طويالً، قم بقطعه ليصبح قصيًرا حسب الحاجة.

ينبخي تجنب ثني طرف الخرطوم أو المشي فوقه أو انحشاره بين منفذ التصريف والخسالة.  	
إذا كان الخرطوم قصيًرا جًدا، فاستخدمه بإضافة خرطوم التطوي  األصلي. ال يمكن أن يكون الخرطوم أطو  من 3.2   	
متر. لتجنب األعطا  الناجمة عن تسرب الماء، يجب تثبيت الوصلة بين خرطوم التطوي  وخرطوم التصريف بإحكام 

باالستعانة بمشبك مالئم حتى ال تنح  ويحدث التسرب.
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التركيب  4.1
	  استعن بأقرب وكي  خدمة معتمد لتركيب المنتج. 

	  إعداد المكان والتجهيزات الكهربية وتجهيزات إمداد الماء وتصريفه في مكان التركيب يعد من مسئولية العمي . 
	   تأكد من عدم انثناء مدخ  الماء وخراطيم التصريف وأيًضا كب  الطاقة، أو انحشارها أو تشققها أثناء دفع المنتج في مكانه 

بعد إجراءات التركيب أو التنظيف. 
	  تأكد من إجراء التركيب والتوصيالت الكهربائية للجهاز من خال  فني خدمة معتمد. جهة التصنيع غير مسؤولة عن 

األعطا  المترتبة عن إجراءات يقوم بها شخص غير معتمد. 
قب  التركيب، يجب التأكد بصرًيا من خلو المنتج من العيوب. وفي حالة وجود عيوب ال تقم بتركيبه. يمكن أن تمث    	

المنتجات التالفة خطًرا على سالمتك.

4.1.1 المكان المالئم للتركيب
ضع الجهاز على أرضية صلبة ومستوية. ال تضعه على السجاد ذو الوبر الكثيف أو أسطح مشابهة.  	

قد يص  الوزن اإلجمالي للخسالة والمجفف -في حالة امتالئهما- ووضعهما فوق بعض إلى 180 كجم تقريًبا. ضع الخسالة   	
على أرضية صلبة وثابتة تستطيع تحم  ثق  الخسالة!

ال تضع الخسالة فوق كب  الطاقة.  	
ال تقم بتركيب الجهاز في بيئات حيث تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.  	

اترك مسافة بحد أدنى 1 سم بين الخسالة واألثاث.  	
ال تضع الجهاز على أرضية منحدرة أو بجوار الحواف أو على منصة.  	

4.1.2 إزالة دعامة التغليف

قم بإمالة الخسالة للخلف إلزالة دعامة التخليف. أز  دعامة التخليف عن طريق سحب 
الشريط. ال تقم بهذه العملية بنفسك. 

4.1.3 إزالة أقفال تأمين النقل
قم بفك جميع المسامير بمفتاح مناسب حتى تتحرك بحرية )ج(  1

قم بإزالة مسامير أمان النق  بتدويرها برفق.  2
)P( .أدخ  الخطاء البالستيكي في العبوة التي تحتوي على دلي  المستخدم في الفتحات التي على اللوحة الخلفية  3

A.تنبيه: قم بإزالة أحزمة األمان للنق  قب  تشخي  الخسالة! وإال فقد تتعرض للتلف

C. احتفظ بمسامير تأمين النق  بمكان آمن إلعادة استخدامها عند الحاجة إلى نق  الخسالة مجدًدا في المستقب

قم بتركيب مسامير سالمة النق  بترتيب معكوس إلجراءات الفك.
ال تقم مطلًقا بتحريك الخسالة بدون تثبيت مسامير تأمين النق  في مواضعها جيًدا!
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المواصفات الفنية  4

Bekoاسم المورد أو العالمة التجارية

WTV7533XS0Sاسم الموديل

7السعة المقدرة )كجم( 

Noمدمج

1000أقصى سرعة للعصر )لفة في الدقيقة(

84االرتفاع )سم(

60العرض )سم(

50العمق )سم(

61الوزن الصافي )+/- كجم(

مدخل مياه وحيد / مدخل مياه ثنائي
- / •

• متاح

V / 50Hz 230التيار الكهربي )فولت/هرتز(

10إجمالي التيار )باألمبير(

2200الطاقة الكلية )وات(

1010كود الموديل األساسي

قد تخضع مواصفات هذا الجهاز للتغيير دون إخطار مسبق ألغراض تحسين جودة المنتج.
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2  تعليمات هامة للسالمة والبيئة

WEEE 2.1 االلتزام بتوجيهات
 يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات WEEE األوروبية )EU/2012/19(.  يحم  هذا الجهاز رمز توضيحي 

.)WEEE( لنفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية
تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها باإلضافة إلى مناسبة إلعادة 
التدوير. ولذا، ال تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية في نهاية صالحيته للعم . وعليك أن 

تأخذه إلى مركز تجميع خاص بإعادة تدوير األجهزة الكهربية واإللكترونية. يرجى استشارة الجهات المحلية 
لمعرفة أقرب مركز تجميع. 

:RoHS التوافق مع توجيهات
يتوافق الجهاز الذي قمت بشراؤه مع توجيهات EU RoHS )2011/65/EU(.  وال يحتوي على مواد 

ضارة أو محظورة من تلك الواردة بالتوجيهات.

2.2 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. عليك أن تأخذها إلى مراكز تجميع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات 

المحلية.

3  الغرض من االستخدام

	  هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي. وغير مناسب لالستخدام التجاري ويجب أال يستخدم في غير الخرض المخصص له.
	  تستخدم هذه الخسالة فقط لخس  وتجفيف المالبس المحددة في هذا الدلي .

	  تخلي جهة الصنع طرفها من أي مسؤولية مترتبة على االستخدام أو النق  غير الصحيح.
	  عمر خدمة الجهاز 10 سنوات. خال  هذه الفترة، سيتم استبدا  قطع الخيار األصلية لتشخي  الجهاز بشك  سليم.
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1.3 السالمة الكهربائية
قب  مركز 	  تم إصالحها من  إذا  يتم تشخيلها إال  الخسالة معطلة، يجب أال  إذا كانت   

صيانة معتمد. خطر الصعقة الكهربائية!
هذه الخسالة مصممة لالستمرار في العم  في حالة رجوع التيار الكهربي بعد انقطاعه. 	   

إذا كنت تريد إلخاء البرنامج، راجع قسم "إلخاء البرنامج".
قم بتوصي  المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمام كهربي 16 أمبير. ال تهم  تركيب 	   

التأريض بواسطة فني كهربائي مؤه . لن تكون الشركة مسئولة عن أي تلفيات قد تنشأ 
عند استخدام الخسالة بدون طرف أرضي بما يتفق مع اللوائح المحلية.

الصعقة 	  خطر  مطلًقا!  عليها  الماء  رش  أو  فوقها  الماء  بصب  الخسالة  تخس   ال   

الكهربائية!
ال تلمس مقبس كاب  الطاقة بأيدي مبتلة! ال تمسك كاب  الطاقة لنزع قابس اآللة، عليك 	   

دائماً نزع القابس بإمساك المقبس بأحد األيدي، وسحب القابس باليد األخرى.
يجب فص  الخسالة أثناء إجراءات التركيب، والصيانة، والتنظيف، واإلصالح.	   
في حالة تلف كب  الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو خدمة ما بعد 	   

البيع، أو شخص لديه نفس المؤهالت )ويفض  أن يكون فني كهرباء(، أو شخص ما 
يعينه المستورد لتجنب المخاطر المحتملة.

1.4 سالمة األسطح الساخنة

أثناء غس  الخسي  عند درجات حرارة مرتفعة، سيصبح 
زجاج باب التحمي  ساخناً. وبالنظر إلى هذه الحقيقة، 
وأثناء عملية الخسي ، عليك إبقاء األطفا  بعيداً عن باب 

تحمي  الجهاز لمنعهم من لمسه.
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تعليمات السالمة العامة  1
يشم  هذا القسم تعليمات األمن والتي قد تساعد على منع اإلصابات ومخاطر اإلصابات 

الخطيرة. جميع أنواع الضمانات تكون باطلة إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.
1.1 سالمة الحياة والمنشآت

ال تضع المنتج على أرضية مخطاة بالسجاد. ستسخن األجزاء الكهربائية حيث أن 	   

مشكالت  حدوث  في  يتسبب  قد  ما  وهو  الجهاز.  تحت  من  الدوران  يمكنه  ال  الهواء 
بالخسالة.

انزع قابس الجهاز إذا لم يكن قيد االستخدام.	   
يقوم مركز الخدمة دائًما بإجراءات التركيب واإلصالح. جهة الصنع غير مسؤولة 	   

عن األعطا  المترتبة على إجراءات يقوم بها شخص غير معتمد.
يجب التأكد من ربط خرطوم إمداد الماء وخرطوم التصريف وعدم تلفهما. وإال، قد 	   

يحدث تسرب للمياه.
بينما التزا  هناك مياه داخ  الجهاز، ال تفتح باب التحمي  وال تقم بإزالة الفلتر. وإال، 	   

فسيحدث خطر انسكاب الماء الساخن أو اإلصابة منه.
ال تفتح باب التحمي  المقفلة عنوة مطلًقا. يمكن فتح الباب بعد بضعة دقائق من انتهاء 	   

دورة الخسي . في حالة فتح باب التحمي  عنوة، فقد تتلف ميكانيكية القف  والباب.
استخدم المنظفات والُمنعمات والمواد اإلضافية المناسبة للخساالت األتوماتيكية فقط.	   
اتبع التعليمات على ملصق األقمشة وعبوة المنظف.	   

1.2 سالمة األطفال
يمكن استخدام هذا المنتج من طرف األطفا  الذين هم بعمر 8 سنوات فأكثر واألفراد 	   

ذوي اإلعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية 
طالما أنهم خاضعين للرقابة أو مدربين بشأن االستخدام اآلمن لهذا المنتج ومخاطره. 
الصيانة  بأعما   يقوم األطفا   الجهاز. يجب أال  بهذا  العبث  يجب على األطفا  عدم 

والتنظيف إال إذا كان يشرف عليهم شخص ما.
قد تكون مواد التعبئة خطيرة على األطفا . ضع مواد التخليف في مكان آمن بعيًدا عن 	   

متناو  األطفا .
أثناء 	  الخسالة  بعيًدا عن  ابق األطفا   لذا،  الكهربائية خطرة على األطفا .  األجهزة   

تشخيلها. وال تسمح لهم بالعبث في الخسالة. استخدم قف  األطفا  لمنع األطفا  من العبث 
بالخسالة.

ال تنسى إغالق باب التحمي  عند ترك مكان وجود الخسالة.	   

قم بتخزين كافة المنظفات واإلضافات في مكان آمن بعيًدا عن متناو  األطفا  وذلك 	   
من خال   إغالق غطاء حاوية المنظفات أو إقفا  علبة المنظفات.



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