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والبيئه للسالمه وضروريه ههام تعليمات

 من فضل قم بقراءة هذا الدليل اوَال
 عميلنا العزيز

شكرا جزيال لك ألنك قمت بإختيار منتج بيكو على.ونأمل أن تكون قد حصلت على أفضل النتائج من ھذا المنتج والذي تم تصنيعه 

دليل الخاص بإستخدام المنتج وغيره من الشھادات بواسطه جودة عليه وتكنولوجيا حديثه متقدمه ، ولذلك فقم من فضلك بقراءة ال

ووثائق االمن والسالمه قبل البدء في إستخدام المنتج ، مع العلم ان ھذه االدله والشھادات ھي بمثابة ضمان للمنتج في المستقبل،فقم 

االستخدام والشھادات االخري له  بالمحافظه عليھا.وعلي ذلك ، فإنه في حالة إعطاء المنتج الي شخص اخر فيجب القيام بتسليم دليل

 .لضمان اتباع خطوات االستخدام ومعايير االمن والسالمه .

 .تذكر أن ھذا دليل المستخدم ينطبق ايضا على عدة نماذج أخرى.وسيتم تحديد االختالفات بين النماذج في الدليل

 شرح العــــالمات

  ا الدليل.إن ھذه العالمات او الدالئل مستخدمه كثير في مضمون ھذ

تشير ھذه العالمه الي .معلومات ومالحظات ھامه  حول االستخدا

تشير ھذه العالمه الي تحذير من المواقف الخطيره المتعلقه 
  بكل من  بالحياة والممتلكات 

  .تحذير من الصدمة الكھربائيةتشير ھذه العالمه الي 

من المنتجات يتم  مواد التعبئة والتغليفتشير ھذه العالمه الي 
  تصنيعھا من المواد القابلة للتدوير وفقا لألنظمة الوطنية للبيئة 

بالتخلص  من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المنزلية أو غيرھا.بل  خذھم الى االماكن التي  حددتھا السلطات المحلية التقوم 
  وضعھم ھناك .

  ث التقنيات في ظروف صديقة ومحافظه للبيئةھذا المنتج تم تصنيعه باستخدام أحد
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ي حالة القيام بعملية تركيب او صيانة للمنتج ، يجب ان يكون تحت اذن الوكيل المصنع للمنتج وان كان دون ذلك فإن يجب ف

الشركة لن تتحمل اي مسئوليه في الضمان 

 في حالة تلف أجزاء المنتج يجب استبدالھا من قبل الشركة المصنعة، وكيل خدمات أو األشخاص المؤھلين وذلك لتجنب

المخاطر

 إذا تلف كابالت الكھرباء، وال بد من استبدالھا من قبل الشركة المصنعة، خدمة ما بعد البيع أو شخص بنفس المؤھالت

(ويفضل أن يكون كھربائي) أو من تعينه المستورد من أجل تجنب المخاطر المحتملة.

 وضع المنتج على سطح جامد ثابت ومستوىيتم.

وء لمده قصيره او طويله التقوم بوضع المنتج علي سطح املس س

 التقوم بوضع المنتج علي رف او مكان عالي او قريب من االطراف تجنبا للسقوط

 التقوم بوضع المنتج علي كابل كھربي

 أبدا بإستخدام اإلسفنج أو فرك المواد.وھذه األضرار، والكروم مطلي طالء السطوح البالستيكيةالتقوم.

طرق االستخدام   1.2

م ھذا المنتج لالستخدام المنزلي.انھا ليست مناسبة لالستخدام التجاري وال يجب استخدامھا للخروج من استخدامھاوقد تم تصمي.

المنتج يجب أن تستخدم فقط في الغسيل و الشطف الغسيل التي ھي عالمة وفقا لذلك

 الشركة المصنعة أي مسؤولية تنشأ عن االستخدام غير صحيحة أو النقلال تتحمل

سنوات.وخالل ھذه الفترة، قطع الغيار األصلية سوف تكون متاحة لكي  10لللمنتج الخاص بك ھي مة الضمان من الشركه خد

.يعمل الجھاز بشكل صحيح

سالمة االطفال   1.3

مواد التغليف  الخاص بالمنتج تسبب ضرر لالطفال لذا يرجي أبعاد مواد التغليف ھذه بعيدا عن متناول االطفال  

الكھربائيه خطيره جدا علي االطفال ولذلك يجب ان يكون االطفال دائما بعيدا عن ھذه المنتجات ، والتجعل االطفال  المنتجات

يلعبون او يلمسون ھذه المنتجات ، ومن االطفال ان تقوم بغلق المنتج بقفل اطفال في حالة عدم استخدام المنتج وذلك لمنعھم من 

العيث بالمنتج 

 :الرجاء عدم وضع اصبعك في الفجوة بين ھذا تحذير

الغطاء غطاء



 والبيئه للسالمه وضروريه ههام تعليمات

 6  المالبس غسالة إستخدام دليل

 لق الغطاء الخاص بالمنتج في اثانء مغادرة مكان المنتج التنسي ان تقوم بغ 

  قم بتخزين المساحيق ومواد الغسيل في مكان بعيد عن االطفال ، علي سبيل المثال ، قم بوضعھم في صندوق خشبي او غيره

 من الوسائل التي يصعب لالطفال الوصول اليھا 

  نتج والبد ان تقوم بالمراقبه والعنايه المستمره لالطفال سنوات البد ان يكونوا بعيدا تماما عن الم3االطفال دون 

 معلومات التغليف   1.4

  مواد التغليف الخاص بالمنتج مصنعه من المواد المعاد إستخدامه وفقا لمعايير وقواعد المحافظع علي البيئه ،ولذلك التقوم بخلط

تجميعا ووضعھا في االماكن المحدده لھا وفقا لما حددته مواد التغليف الخاص بالمنتج بغيرھا من المخلفات االخري ولكن قم ب

 السلطات المحليه 

 معالجة مخلفات المنتج   1.5

  ھذا المنتج مع جودة القطع و المواد التي يمكن استخدامھا و ھي مناسبة إلعادة التدوير.ولذلك فإن عدم التصرف  تصنيعوقد تم

مدة الخدمة.أعتبر إلى نقطة لتجميع إلعادة تدوير المعدات الكھربائية  مع المنتجات العادية النفايات المنزلية في نھاية

  واإللكتروني

من فضلك استشير السلطات المحلية لمعرفة أقرب نقطة التجمع للمساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق إعادة 

ر قفل آلية الغطاء بحيث يكون غير وظيفي قبل تدوير المنتجات المستخدمة.السالمة لألطفال، قطع كابالت الكھرباء و كس

 .التصرف المنتج

 WEEEإتباع إرشادات    1.6

 .(/ االتحاد األوروبي 19/  2012ھذا المنتج يتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي الخاص الھالكة (

  .(WEEE)ھذا المنتج يحمل رمز تصنيف نفايات المعدات الكھربائية واإللكترونية

ع ھذا المنتج مع جودة القطع و المواد التي يمكن استخدامھا و ھي مناسبة إلعادة التدوير.ال وقد تم تصني

تتخلص من النفايات مع المنتج المحلي العادي وغيرھا من النفايات في نھاية مدة الخدمة.خذھا الى مركز 

محلية لمعرفة وجمع تجميع إلعادة تدوير األجھزة الكھربائية واإللكترونية.من فضلك استشر السلطات ال

 . ھذه المراكز

 :المطابقه لمعايير االرشادات الخاصه بالنفايات

/ االتحاد األوروبي).ال  65/  2011المنتح الذي قمت بشرائه يتوافق مع توجيھات االتحاد األوروبي الخاص بمعالجة النفايات  (
  تتضمن ضررا و المواد المحظورة المحددة في التوجيه
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المالبس الخاص بك  ماآينة غسيل  2

  لمحة عامة 1.2

 كابل الكھرباء   – 1

باب دخول المواد  – 2

 مسحوق الغسيل  – 3

  لوحة التحكم  – 4

خرطوم الصرف  – 5

 منظم التشغيل  – 6

  إختيارات اخري  – 7
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رآيبالت  3

يجب  الرجوع إلى أقرب أذن وكيل خدمة لتركيب المنتج.لجعل 

المنتجات، واستعراض المعلومات جاھزة لالستخدام في دليل 

المستخدم و تأكد من أن الكھرباء، وإمدادات مياه الصنبور 

والمياه والصرف مالءمة النظم قبل استدعاء وكيل الخدمة 

ھل و سباك لديه ما يلزم المأذون بھا.إذا لم يتم استدعاء فني مؤ

 .من ترتيبات تنفيذھا

يجھيز الموقع و كھرباءومياه الصنبور 
وتصريف المياه والمنشآت و مكان التثبيت 

  .تحت مسؤولية العميل
تركيب التوصيالت الكھربائية يجب  تحذير:

أن تكون المنتجات التي قام بھا وكيل الخدمة 
ن المأذون بھا.الصانع لن تكون مسؤولة ع

االعطال التي  األضرار التي قد تنجم عن
تحدث دون إذن الضمان اليتحمل 

  مسئوليتھا   الضمان
قبل التثبيت،يجب التحقق بصريا  إذا  تحذير:

كان المنتج لديھا أي عيوب في ذلك.وإذا كان 
األمر كذلك، لم يكن لديك تركيبھا.المنتجات 

  .التالفة يسبب مخاطر على سالمتك
ل المياه وتصريف خرطوم تأكد أن مدخ

وكذلك الكابالت الكھربائية ليست مطوية، 
مقروص أو مكسر في حين دفع المنتج إلى 

  .المكان بعد التثبيت أو إجراءات التنظيف

إختيار المكان المناسب للترآيب  3.1

 البد ان يكون مكان وضع ماكينة الغسيل علي ارض صلبه
ب، والتوضع علي مكان املس طويل غير مناس

مكان المنتج على قاعدة صلبة األرض  يجب ان يكون
 المستوية التي لديھا ما يكفي من القدرة على نقل األحمال

 التقوم بوضع المنتج علي كابل كھربي

 المنتج في درجة حرارة األماكن التي قد تقل اليتم تركيب
 .0ocعن 

سم بعيدا عن  1مكان المنتج ال يقل عن  يجب ان يكون
  .األخرى حواف األثاث

توصيل مزود المياه  3.2

إمدادات المياه الضغط المطلوب لتشغيل إن 
 -  0.1بار ( 10إلى  1المنتج ما بين 

 80 – 10ماجستير).فمن الضروري أن يكون 
لتر من الماء المتدفق من الصنبور مفتوح 
تماما في دقيقة واحدة أن يكون جھازك 
بسالسة.إرفاق صمام تخفيض الضغط إذا كان 

  .ط الماء العاليضغ

إذا كنت تنوي استخدام مزدوج مدخل المياه 
مدخل الوحدة، يجب  (الماء البارد)منتج واحد 

تثبيت الموردة سدادة صمام الماء الساخن قبل 
تشغيل المنتج.(تنطبق على المنتجات الموردة 

  .مع سدادة عمياء مجموعة)

النماذج مع واحد مدخل المياه ال ينبغي  تحذير:
يكون متصال صنبور الماء الساخن.في ھذه  أن

الحالة سوف تحصل على تضررت الغسيل أو 
  المنتج سوف التبديل إلى وضع الحماية لن تعم

خراطيم قديمة او مستخدمه ال تستخدم  تحذير:
  .قبل ذلك حتي ال تسبب البقع على الغسيل

الخراطيم الخاصة المتوفرة مع المنتج إلى  قم بوصيل .1
 90اء على المنتج.أحمر خرطوم (يسار) (ماكس مداخل الم

OC)  (صحيح) الساخن المياه مدخل خرطوم الزرقاء
.مئوية) مدخل المياه الباردة 25(ماكس 

تاكد من  ان توصيل المياه البارده  تحذير:
والساخنه متوصله جيدا دون خطاء حتي اليتم 
في اثناء عملية الغسيل تلف للمالبس 

  .وھالكھا 

علي جميع الصماويل باليد وال تستخدم  والربطاكيد قم بالت .2
نھائيا مفاتيح لربط الصماويل 

قم بفتح الحنفيه تمام ليتم التأكد من ان المياه تتدفق بصوره  .3
طبيعيه للغساله بعد توصيل الخراطيم ، ولكن في حالة 
وجود تسريب ، قم بااغالق الحنقيه ثم قم بربط الصماويل 

ء متصله جيدا ثم اعد العمليه مره وتاكد من ان كل االجزا
اخري ،وذلك تجنبا من حدوث تسريب في المياه والذي 

يؤدي الي تلف ماكينة الغسيل 
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 توصيل الصرف   3.3

  نھاية خرطوم الصرف يجب أن تكون مرتبطة مباشرة في
 .إلى استنزاف المياه المستعملة أو مغسلة

  
في حالة حدوث عملية تسريب للمياه  تحذير :

يؤدي الي غرق بيتك بالمياه ، وليس ھذا س
فحسب ، بل ان ھذه المياه ساخنه واتي من 
الممكن ان تؤدي الي احراق ا شخص . 
ولتجنب حدوث ھذه االحوال يجب ان يتم التاكد 
جيدا من جميع االجزاء متصله جيدا وذلك 

  لضمان االمن والسالمه 
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  توصيل خرطوم التسريب بشفاط السحب  3.3.2

  08وينبغي أن يكون خرطوم تعلق على ارتفاع ال يقل عن 
.سم على األكثر 100سم و 

  في حالة ارتفاع خرطوم بعد وضع ھذا على مستوى الكلمة
سم فوق سطح األرض)،  40أو قريبة من األرض (أقل من 

تصريف الماء يصبح أكثر صعوبة وربما يخرج الغسيل 
.تضره الرطب.ولذا فإن تتبع المرتفعات المبينة في الشكل

 آللة والسماح لمنع تدفق المياه القذرة مرة أخرى إلى ا
لسھولة التفريغ ال تزج خرطوم ينتھي في المياه القذرة أو ال 

سم.اذا كان طويل جدا، قطع  15قدھا في استنزاف أكثر من 
.قصيرة

  نھاية خرطوم ال ينبغي أن تكون متعوجه ، واليجب أن
تكون مضغوط عليھا  على الخرطوم يجب أال يكون 

.مقروص بين العقول آلة

 طوم قصير جدا، واستخدامھا عن طريق إذا كان طول خر
إضافة األصلي لتمديد خرطوم.قد ال يكون أطول من طول 

م.وذلك  لتجنب تسرب المياه فشل العالقة بين  2-3خرطوم 
تمديد خرطوم خرطوم التصريف الخاص بالماكينة وذلك 

.لمعالجة ھذه المشكله والعمل بصورة طبيعيه

ضبط عجل الغساله   3.4
ضبطھم في ن االمامامين للغساله ان يتم يمكن للعجلتي

المكان بطريقة مضبوطه ، وعندما تكون ماكينة الغسيل في 
مستوي عادي يمكن ان ترفع المقدمه الخاصه بالماكينه 
المام بمستوي بسيط ، وتوخر المؤخره ، وفي كل االحوال 
يجب ان تقوم بضبط عجل الماكينه لضمان عمليٮة التشغيل 

ن مؤشر التشغيل ظاھر واعلي من ، مع ضمان ان يكو
.الغطاء 

تعديل العجالت وفقا لفحص المستوي 
 مالحظه : ربما اليكون ھناك معيار مستوي محدد لبعض

 الماكينات 

80
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 اإلعـــــدادت  4

 القيام اوال بفرز وتصنيف الغسيل  4.1

 نوع الخامه واللون  ودرجة الحرارة الخاصه لتنظيف البقع  يتم تصنيف وفرز الغسيل وفقا ل 

  يجب القيام بإتباع التعليمات الخاصه بذلك والمعطاه في اللوحه الخارجيه  

  

  

  عالمــــات الغسيل

 
 

  

  الغسيل

العالمات 
الخاصه 
بماكينة 
  الغسيل

            

ي
طبيع

غسيل 
  

ي
اليوجد ك

  

س 
الغسيل الحسا
ص
او الخا

الغسيل الي  
ي
دو

  

غير قابل 
للغسيل

  

غير قابل 
للدوران

  

درجو 
حرارة 
  المياه

  ℃30  ℃40 ℃50 ℃60  ℃70  ℃95  الحد االقصي
  

  ●●●  العالمات
●●●  

●●●  
●●  

●●  
●●  ●●●  ●●  ●  

  

  

 التجفيف
  

عالمات 
  التجفيف 

            

  اليقبل الكي  مالئم للتجفيف
الكوي 

الحساس او 
  الخاص

اليتم التجفيف 
  في المجفف

يجب ال
  التجفيف

ال للتنظيف 
  الجاف

اعدادات 
  التجفيف

            

ي درجة حرارة
ي ا
ف

  

ي درجة حراره 
ف

مرتفعه
  

ي درجة حرارة 
ف

طه 
متوس

  

ي درجة حرارة 
ف

ضه
منخف

  

بدون حرارة
ف ونشر  

تجفي
  

ف 
يسمح بالتجفي

  

ف 
ينشر مبلل ويجف

  

ف
ظل ليجف

ي ال
ظ ف
يحف

  

ف 
ف بالتجفي

ظي
التن

  
  

  

  الكوي

  لكويا
          

  الكوي الجاف او بالبخار

الكوي في درجة 
  حرارة مرتفعه

الكوي في 
درجة حرارة 
  متوسطه

الكوي في 
درجة حرارة 
  منخفضه

ي
اليسمح بالكو

ي بدون بخار  
الكو

  

  ℃200  ℃150  ℃110  الحد االقصي لدرجة الحراره
  

  

مسحوق 
  التبيض

  

  يسمح بإستخدام جميع مساحيق التبيض

  

 مسحوق
يمكن (التبيض

استخدام 
ھيبوكلوريت 
  )الصوديوم

  

اليسمح 
 بمسحوق
  التبيض

  

يستخدم مسحوق التبيض 
  كيمائيه اخري موادبدون 
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إعداد الغساله للقيام بمعلية الغسيل  4.2

  يجب االنتباه اثناء عملية الغسيل الي انه يجب فرز قطع
المالبس جيدا من كل قطع المعادن مثل الزرار المعدن او 
غيرھا من االجزاء المعدنيه والتي إن وقعت في الغساله 
اثناء عملية الغسيل ستؤدي الي تلف الغساله، ولذلك فيجب 

جمع ھذه االجزاء المعدنيه ووضعھا في كيس خاص بھا .

  قم بأخراج جميع االشياء من الجيوب من نقود واقالم
ومناديل او غيرھا من اشياء اخري ثم قم بأخراج الجيوب 

لداخل الي الخارج للتاكد انھا خاليه تماما ، وذلك من ا
لتجنب انھا تتدمر الغساله او تؤدي الي حدوث صوت 

مزعج اثناء عملية الغسيل

  قم بوضع قطع المالبس صغيرة الحجم اوال مثل مالبس
االطفال او الجورب النايلون واكياس المخدات او غيرھا 

من المالبس الخفييفه والصغيره

 وضع الستائر في بدون ضغط الستائر يتم اثناء غسيل
 .عليھا.إزالة الستار الحجز المواد

 اوكذلك القيام بضبط سوست المالبس والزايز وغيرھا من
 المالبس التي تحتاج الي تسويه وتعديل

 وفيما يتعلق ببرنامج الغسيل سواء كان غسيل يدوي او
غسيل آلي فھنال البوبل يوضح الخصائص التي يجب 

 ا العمل بھ

 ل تقوم بغسل االلوان واالبيض  معا.جديد بلون داكن قطن
 اإلصدار الكثير من األصباغ.يغسل كل منھما على حد

أن تعامل بشكل  وفي حالة وجود بقع صعبة الغسيل ، يجب
.صحيح قبل الغسل.إذا كان متأكدا، تحقق مع تنظيف الجاف

اله قم بإستخدام االصباغ وااللوان والمزيالت المالئمة للغس
، كما يجب ان يتم اتباع التعليمات الخاصه بكل عبوه من 

العبوات السابقة لطريقة االستخدام

يتم غسيل البنطلون الجينز بدقة كبيره من الداخل للخارج

 قم بوضع المالبس الصوفية في الفريرز قبل عملية الغسيل
 بساعات  الن ھذا يقلل الوبر

 اثناء القيام بعملية الغسيل للمالبس التي بھا بقع ومواد مثل
الغبار او الحليب او البودره ، قبل القيام بعملية الغسيل 
يجب ان نقوم يتنفيضھا جيدا من ھذه المواد الن اثناء عملية 
الغسيل ربما تتجمع ھذه المواد وتترسب في الغساله وتؤدي 

  .ھا.بالطبع الي تلف اجزاء الغساله وھالك

الخطوات التي يجب اتباعها من اجل توفير   4.3
 الطاقه

اتبع التعليمات االتيه والتي ستساعدنا المحافظه علي البيئه 
 وتوفير الطاقه 

 العمل المنتج في أعلى قدرة يسمح به البرنامج الذي اخترته
 ."لكن ال الزائد؛ انظر، "البرنامج واالستھالك الجدول

لخاصه بمساحيق الغسيل الموجوده اتبع دائما التعليمات ا
 خلف العبوه

 يتم غسيل المالبس المتسخه باستخدام المياه البارده
 والساخنه

 قم بإستخدام البرنامج السريع في القيام بغسيل المالبس
 المتسخه الخفيفه 

الماء الساخن نقع الغسيل التي ليست شديدة  التقوم بإستخدام
 .المتسخة أو الملون

 لتجفيف الغسيل في المجفف، اختر أطول إذا كنت تخطط
 .برنامج في الوقت الموصى به أثناء عملية الغسيل

 ، التقوم باستخدام كميه كبيره من المساحيق اثناء الغسيل
 بل يجب اتباع التعليمات الموجوده خلف العبوه
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 قدرة التحميل الصحيحه  4.4

قعة أقصى قدرة التحميل يعتمد على نوع الغسيل، ودرجة الب
 مطلبات البرنامج الملوثه و الغسل

ماكينة الغسيل تتاقلم اتوماتيكيا مع كمية المياه وفقا للوزن وقدرة 
  التحميل للماكينه 

  

إتبع التعليمات الخاصه بجدول  تحذير:
االستھالك وفي حالة تجاوز القدرة 
ستجد ان الماكينة تصدر اصوات 
واھتزاز وغيرھا من االسباب التي 

الماكينة تجاوزت القوه  تدل علي ان
  الخاصه بھا 

  
  الوزن (آج)  انواع ماآينات الغسيل

  1200  روب الحمام
  100  فوط التنشيف
  700  اطقم الغطاء

  500  ماليات السرير
  200  اطقم اكياس المخدات 

  250  مفارش التربيزه او السفره 
  200  فوط تنشيف يدوي

  100  مناديل مسح
  200  مالبس ليليه للنساء 

  100  مالبس داخليه 
  600  مالبس عمل رجالي 

  200  تشيرتات رجالي 
  500  بيجامات رجالي
  100  بلوزه حريمي 

 تعبئة وتفريغ الغساله   4.5

 افتح غطاء باب الغساله .1

 قم بوضع المالبس داخل  الغساله  .2

اغلق الغطاء ، تأكد من ان جميع المالبس قد تم فرزھا  .3
  ووضعھا داخل الغساله 

  

في حالة حدوث خطأ في وضع  :تحذير
الغسيل،قد يصدراصوات واالھتزاز في 

    .الغساله 

 إستخدام مسحوق الغسيل والسوفتنير  4.6

 مسحوق الغسيل والسوفتنير وغيرها من المساحيق االخري 

  مسحوق الغسيل والسوفتنير قبل البدء في تشغيل قم بوضع
 برنامج الغسي

  المساحيق مفتوحا التقوم ابدا بترك الدرج الخاص بوضع
 اثناء تشغيل برنامج الغسيل

 وضع كيس من المنظفات أو موزع الكرة مباشرة بين قم ب
 .الغسيل آلة إذا كنت تستخدم لھم

 

 إختيار نوع المنظف

 .نوع المنظفات المستخدمة على نوع ولون القماشيعتمد 

 استخدام منظفات مختلفه اثناء  الغسيل الملونة واألبيض. 

  البس الحساسة فقط مع المنظفات الخاصة بغسيل المقم
(المنظفات السائلة، والصوف والشامبو، الخ) تستخدم فقط 

 .المالبس الحساسة

 المنسوجات الصوفية مع المنظفات الخاصة  يتم غسيل
 .المصنوعة خصيصا للمنسوجات صوفية

  

يرجي استخدام المنظفات المصنعه  تحذير :
  خصيصاً لغساالت المالبس 

  اليجب استخدام مسحوق الصابون تحذير: 

 ضبك آمية المنظفات 

إن إستخدام كمية المسحوق يعتمد علي كمية الغساة وكمية 
 المالبس وحجم البقع .

  يتم القيام باضافة المسحوق في الدرج الخاص به في غسالة
المالبس ، ولكن في حالة عدم وجود درج للمسحوق ، تقوم 

 لة .مباشرة بوضع المسحوق داخل الغسا

  التبالغ في إستخدام  كميات الجرعة الموصى بھا على
المنظفات الحزمة لتفادي مشاكل رغوة المفرطة وسوء 

 .الشطف، وفورات مالية و أخيرا حماية البيئة

  قم ياستخدام المنظفات بكمية قليله للمالبس الخفيفه ذو البقعه
  الخفيفه
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 إستخدام السوفتنير
ي الدرج الخاص به في الغساله ، قم بصب مسحوق السوفتنير ف

ولكن ان لم يوجد في الغساله الخاصه بك درج خاص لوضع ھذا 
المسحوق فقو بوضع في االدراج االخري الخاصه بالمسحوق 
االخر ، وان لم يوجد درج اخر ، فقم مباشرة بصب المسحوق 

 في داخل الغساله .
  التتجاوز في الحد االقصي لالستخدام المحدد لمسحوق

 سوفتنيرال
  في حالة فقدان مسحوق السوفتنير خصائص التدفق الخاصه

  به فقم بإضافة الماء قبل إضافة مسحوق التنظيف
 

 إستخدام المنظفات السائله 
  ان استخدام المنظفات السائله يؤدي الي تغير لون المالبس

اثناء عملية الغسيل في حالة بداية التشغيل ، ولذلك يرجي 
يل عدم اساخدام مثل ھذه المنظفات في حالة بداية التشغ

  السائله 
 

 إستخدام الجل واقراص المنظفات االخري 
قم بإتباع التعليمات الخاصه في حالة إستخدام ھذه االقراص 

 والحل .
  إذا كانت مسحوق التظيف سميك لحد ما يمكن وضع بعض

مسحوق الجل ليذوب ويخفف من درجة سماكة المسجوق 
  ء االخر حتي يذوب في الما

  إذا كان مسحوق التنظيف غير كثيف ،او علي شكل
كبسوالت او اقراص ، يمكن القيام بوضعه مباشرة في 

 الغساله قبل بدء الغسيل
  قم بوضع اقراص مسحوق التنظيف في الدرج الخاص بھا

  او قم بوضعھا مباشرة في الغسالة قبل الغسيل

  

ترك  قد يؤدي استخدام ھذه المنظفات الي
حجرة التنظيف.إذا كنت تواجه المخلفات في 

ھذه الحالة، وضع قرص التنظيف بين 
الغسيل بالقرب من الجزء السفلي من الطبلة 

  .في الغسيل في المستقبل
 

 إستخدام مسحوق البودره (النشا)

  يضاف مسحوق النشا السائل، ومسحوق النشا البودره  أو
 .المنقي النسيج صبغ في المقصورة

 النشا البودره ومسحوق السوفتنير  التقوم بإستخدام مسحوق
 معا اثناء عملية الغسيل 

  امسح الغساله  من الداخل بقطعة قماش مبللة و نظيفة بعد
  .استخدام النشا

 إستخدام مسحوق التبيض
  قم بإضافة مسحوق التبيض في الدرج المخصص له في

 الغسالة 
  التقوم بخلط مسحوق التبيض ومسحوق التنظيف معا

ً واستخدامھاما   معا
  قم بإستخدام كميه قليله من مسحوق التبيض ثم بعد ذلك قم

بشطف المالبس جيدا تجنبا لحدوث حساسيه للجلد ،وكذلك 
اليجب صب مسحوق التبيض علي المالبس واليستخدم مع 

  المالبس المللونه
 

 درج المنظفات المتقدم  4.6.1
يحتوي درج المنظفات المتقدم علي ثالثة غرف او ثالثة حواجز 

 لوضع المنظفات المختلفه 
 االول للغسيل الرئيسي ) 1( ―
 الثاني للسوفتنير) 2( ―
  وھذا من اجل قطعة الشفط الخاص بالغساله (*)  ―

 

 الدرج البسيط الخاص بالمنظفات   4.6.2
 وھذه المنظفات لھا درج خاص الضافتھا من خالله

  للغسيل الرئيسي) 1( ―
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تشغيل المنتج  5

لوحة التحكم  5.1

 ر الفتح/ االغالقز  – 1

 زر التشغيل / التوقف مؤقتا  – 2

 زر تربو الھواء   – 3

 زر الخصائص المساعده  – 4

 زر مستوي المياه   – 5

 زر تأجيل بداية التشغيل  – 6

 زر التزويد بالمياه   – 7

 زر الوظائف  – 8

الوقت المتبقي /تاخير الوقت /إزالة العطل  – 9
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إعداد الماآينه   5.2

األرقام الواردة في ھذا الدليل ھي تقديريه 
  .وقد ال تطابق المنتج بالضبط

 زر المصدر الكهربي  

قم بالضغط مره واحد علي 
الزر للتشغيل ، والضغط مرة 

  اخري لالغالق

 مؤقتا التوقف/  التشغيل زر  

قم بإستخدام وظيفة التشغيل 
والتوقف المؤقت للقيام بعملية 
تقليب عكسي داخل الغساله 
اثناء الغسيل ، واضغط علي 

لاليقاف وتشغليه ھذا الزر 
  مره اخري 

 البرنامج إختيار زر  

في كل مره يتم الضغط علي 
  الزر يتم تغير برنامج الغسيل

 إختياري( بالمياه االمداد زر(  

في كل مرة يتم الضغط علي 
الزر ، يتم تغير نوع المياه 

  المتدفقه ،بارد /حار / دافئ
  إضاءه اليوجد: البارد
  حمراء اضاء:  الدافئ

  احمر فالش: لحارا

 العطل إزالة/ الوقت تاخير/ المتبقي الوقت  

عرض الوقت المتبقي للغسيل 
، عرض الوقت المتبقي من 
البداية للغسيل ، عرض 
العطل الذي الحدث وما يجب 

  معالجته من اختيارت

 التشغيل زرتاجيل  

ضبط تاجيل التشغيل
  س18الحد االقصي 

 المياه مستوي زر  

لمياه يتم التعديل مستوى ا
تلقائيا.ومع ذلك، يمكنك تحديد 
مستوى المياه يدويا عن 
طريق الضغط على ھذا 
الزر.مستوى المياه زر فقط 
يمكن أن تكون نشطة أثناء 
وضع االستعداد، يمكن تغيير 
منسوب المياه قبل بدء 
تشغيل، يمكنك الضغط على 
ستارت / وقفة زر ثم تغيير 

شغيل منسوب المياه بينما يتم ت
آلة، اضغط على بدء / توقف 
مرة أخرى العودة إلى العمل 
بعد االنتھاء من تحديد 

 .مستوى الماء

إظھار إختيار البرنامج 
 ومستوي المياه المناسب له 

منخفض / قليل /متوسط / 
  عالي 
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 الوظائف زر  

مع كل ضغطه علي الزر 
  تتغير الوظائف

 الهواء تربو زر  

إضغط علي الزر لزيادة 
 سرعة التجفيف للغساله 

يمكن إختيار ھذه الوظيفه في 
 .حالة تحديد ضبط الدوران

زر تربو الھواء يمكن أن 
تكون نشطة أثناء وضع 
االستعداد، ھذه الوظيفة يمكن 
 تغييرھا قبل بدء تشغيل،
يمكنك الضغط على ستارت / 
وقفة زر ثم تغيير الوقت بينما 
يتم تشغيل آلة، اضغط على 
بدء / توقف مرة أخرى 
العودة إلى العمل بعد االنتھاء 

  .من تحديد مستوى الماء

 المالبس شطف  

 شطف وظيفة إختيار سيتم
 التجفيف" 2 زر من المالبس
 عن المسئول وھو" بالھوا
 ان لمالع مع الخاصيه ھذه

 مع مضئ سكون الكشاف
 شطف خاصية اختيار
 . الوقت نفس في المالبس

 المالبس لشطف مره اخر بعد
، المياه تصريف يتم لن، 
. الغساله داخل ستبقي وإنما

 وضع في الغسالة ان حالة في
 سيظل،  المؤقت الوقوف
 االضاءه وضع في2 الكشاف

 يقوم ان العميل يريد عندما
 ان فعليه،  المياه بتصريف

 زر علي بالضغط يقوم
 في ليستمر المؤقت التوقف
 حالة في الغساله ابقاء

 للوضع الموافقه الدوران
  . للوقت المناسب

 االطفال قفل  

وھذه مصممه خصيصا 
لحماية االطفال من ان 
يقتربوا وان يلعبوا في 
الغسالة وبالتالي ربما يحدث 

  إصابه او حوادث

  االطفال قفل خاصية تشغيل يتم آيف

اضغط علي  زر" مستوي المياه"وزر "خاصيه " في  -
 ثواني 3نفس الوقت لمدة 

في حالة تنشيط خاصية قفل االطفال ستكتب "سي ل"  -
  ثواني3وتظھر لمدة 

إللغاء خاصية قفل االطفال ، نقوم بالضغط علي  زر" 
  ثواني3مستوي المياه"وزر "خاصيه " في نفس الوقت لمدة 
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  إختيار الوظائف المساعده  5.4

األرقام الواردة في ھذا الدليل ھي تقديريه 
  .وقد ال تطابق المنتج بالضبط

 الغسيل

  نقع المالبس 
يتم  اختيار ھذه الوظيفة إذا كنت ترغب في غسل المالبس 
الخاصة بك عن طريق النقع، ويستخدم إسلوب النقع ھذا في حالة 
ان كمية المالبس بھا بقع متسخع كثيره وتحتاج الي نقع ليتم 
تنظيفھا .كما انه .يمكنك ان تقوم بإضافة كمية من المنظفات 

للحصول علي نتيجه افضل من الغسيل من لتسھيل عملية النقع 
خالل إختيار ھذه الوظيفه . مع العلم ان الغسيل بالنقع اليالئم 

 .لبرامج غسيل االيكو والفرو والصوف 

  الشطف للمالبس 
في حالة القيام بعملية الشطف للمالبس او الفرز للمسحوق يمكن 

  إستخدام ھذا البرنامج 

  الدوران 
برنامج في حالة القيام بزيادة الدورات الخاصه يتم إستخدام ھذا ال

 بالغساله او القيام بتصريف المياه من الغساله 



ash
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 التنظيف والصيــانه  6
  

ان خدمة الضمان للمنتج مستمرة دايما ، كما انه يمكن لك ان تقلل 
بالماكينة وذلك عن طريق القيام بعملية  من حدوث االعطال

 تنظيف دوريه ومنتظمه للماكينه

 تنظيف درج مسحوق المنظفات   6.1

يتم القيام بعملية تنظيف دوريه ومستمره لدرج المنظفات في 
مرات من الغسيل )كما ھو موضح وذلك لتجنب  4-5خالل (كل 

  ان يتم تجميع المسحوق في الدرج

 

 المنظفات يتم إغالق درج مسحوق  .1
 .سحب درج المنظفات من الجانب األمامي .2
 قم بتحويل الدرج الي االسفل ثم قم بسحب الدرج .3

 قم بتنظيف درج المنظفات عن طريق إستخدام المياه

  

 تنظيف آل من  جسم الماآينه ولوحة التحكم  6.2
يتم تنظيف جسم الماكينة بإستخدام الماء والصابون مع الحرص 

مواد تؤدي الي تاكل الجسم ثم بعد ذلك نقوم ان اليتم إستخدام اي 
 بتنشيف الجسم بقطعة قماش ناعمه 

 نقوم فقط بإستخدام قطعة قماش مبلله وناعمه لتنظيف لوحة
 التحكم

 تنظيف فلتر المياه الداخله   6.3
يوجد في نھاية كل جزء خلفي في خرطوم  المياه الداخله للماكينه 

رصممت خصيصا  لمنع المواد فلتر  متصل بالحنفيه .وھذه الفالت
الغريبة و األوساخ في الماء للدخول لللغسالة. ولذلك يجب 

 .تنظيف ھذه  الفالتر حتي التتجمع بھا ھذه الرواسب 

 

 إغلق الحنفيه  .1
قم بفك الصماويل المثبته علي الخراطيم المزوده بالمياه  .2

حتي يتم تنظيف الفالتر الموجوده خلف ھذه الخراطيم ، 
ف ھذه الفالتر عن طريق إستخدام فرشاه مناسبه وقم بتنظي

لذلك ، ولكن في حالة ان الفالتر مستخع جدا وبھا العديد من 
الشوائب يمكن لك ان تخلعھا وتاخذھا في مكان اخر 

 لتنظيفھا 
قم بفك الفالتر واالجزاء المتعقله بھا من جلب وخراطيم  .3

 وقم بتنظيفھا عن طريق صب المياه عليھا 
بتركيبب الفالتر والخراطيم والصماويل في بعد ذلك قم  .4

االماكن المخصصه لھم وقم بربط الصماويل عن طريق 
 اليد 
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  الفحص ومعالجة االعطال  7

  

  الكشف عن العطل & الحل  المشكله او العطل

  إنقطاع الكھرباء
 ھل الضغط الكھربي طبيعي ؟ -

  ھل الفيشه متصله بالكھرباء ؟ متصله في مصدر الكھرباء -

  لم يتم تصريف المياه 
 مثني لالسفل ؟ قم بجعل خرطوم التصريف مثني لالسفلھل خرطوم التصريف  -

 ھل خرطوم التصريف معقد ومثني ؟قم بفرد خرطوم التصريف -

  ھل يوجد سداده في اخر خرطوم التصريف ؟ قم بتنظيف االشياء الحائله في الخرطوم  -

  ماكينة غسل المالبس التعمل

 ھل باب او غطاء  الماكينه مفتوح ؟ اغلق الباب او الغطاء  -

 ھل زر التوقف مؤقتا يعمل ؟ قم بالضغط علي الزر لبعمل ثم قم بالفحص للوقت وغيره من االشياء االخري  -

  ھل يوجد ماء كافي لمستوي المياه المطلوب ؟ -

 ان كان ضغط المياه منخفض فانه سيستغرق وقت لبدء عملية الغسيل  -

  ھل الحنفيه مغلقه ؟ قم بفتح الحنفيه للتزويد بالمياه  -

م التصريف ھل خرطو
وحنفية المياه والجردل 

  متجمدان  ، واليوجد تتدفق 

 قم بإضافة مياه ساحنه لفك ھذا التجمد وقم بصرف ھذه المياه من خالل خرطوم التصريف  -

 دقائق في الجردل 10قم بوضع مياه ساخنه حوالي  -

 نقوم بوضع قطعة قماش مبلله بمياه ساخنه علي خرطوم التصريف  -

  م بالتوصيل مره اخري بالجھاز وخرطوم التصريف إذا تم فك التجمد ق -

  المياه التتسرب علي الفور 
تصريف المياه ربما يكون مسدود بعلمه او سداده ، وربما يكون خرطوم التصريف معلق لمستوي اعلي من  -

 المطلوب 

  .قم بمالء نصف البرميل بالماء و حاول الدوران  مرة أخرى -

يوجد تسريب في المياه 
ود المياه الخاص الخاص بمز

  بالغساله 

إذا كان جزء التوصبل الخاص بمزود المياه مفكوك سيؤدي الي تسريب وبالتالي يجب إعادة تركيبه وربطه  -

  جيدا لمنع حدوث مثل ھذه المشاكل 

 )"نشير الي ربط كل من  "ربط مدخل خرطوم موصل الحنفية" و "ربط إمدادات المياه(

 معقد ؟ نقوم بفرده بطريقه مستقيمه ھل خرطوم تزويد المياه مثني او  -

 إذا كانت المياه قويه فان خرطوم تزويد المياه سيؤدي الي تسريب ولذلك يجب ان نغلق الحنفيه قليال -

  ھل المياه تتسرب من الحنفيه نفسھا ؟ قم بتصليح الحنفيه نفسھا  -

  اليوجد تزويد بالمياه

  إختيار مزود المياه ؟ ھل قمت بالضغط علي زر التشغيل / التوقف المؤقت بعد -

إذ لم تقوم بالضغط علي زر لتشغيل / التوقف المؤقت فإنه لن يكون ھناك تزويد بالمياه ، لذلك قم اوال بالضغط 

 علي زر لتشغيل / التوقف المؤقت

 ھل الحنفيه مغلقه ؟ افتح الحنفيه  -

ب ؟ قم بتنظيف شبكة الفلتر ھذه ھل شبكة الفلتر الخاصه بفلتر تزويد المياه مسدوده وبھا العديد من الشوائ -

 بالفرشاة االسنان 

  ھل انقطع مزود المياه ؟اذا كان مزود المياه قد انقطع ، فقم بغلق الحنفيه وفتحھا مره اخري  -

يوجد صوت واھتزاز اثناء 
  عملية الدوران

لنسبه وقم قم بفحص معدل وقت الغسيل الخاص بالغساله ، وإذا كان ھناك خلل في ھذه النسبه فقم بضبط ا -

 بالتشغيل مره اخري 

قم بفحص مستوي الثبات للغساله علي االرض اثناء عملية التشغيل ، وكن حريص ان تكون الغساله في مكان  -

  مستوي 

 قم بضبط عج الغساله تماما

  ھل يوجد بجانب الغساله بعض االشياء التي ليس لھا قيمه ؟ قم بإزالة ونقل ھذه االشياء من جانب الغساله  -

 

  

إذا كنت ال تستطيع معالجة  المشكلة وإن كنت اتبع التعليمات في ھذه المشكله ولكن رغم ذلك لم تستطيع  تحذير:
معالحه المشكله يجب في ھذه الحاله االتصال بالوكيل او خدمه العمالي ليرسلوا فني متخصص لحل ھذه االعطال 

  .والتقوم بتصليح العطل بنفسك
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رسائل االعطال 

  اءاو االخط
  التحكم  االعطال او االخطاء

E1   تجاوز الوقت المحدد لدخول المياه  

 ھل حنفية المياه مغلقه ؟ -
 ھل انقطع مزود المياه ؟ -
 ھل تلف خرطوم مزود المياه ؟ -
 ھل تلف حنفية مزود المياه او خرطوم مزود المياه ؟ -
ھل ضغط المياه منخفض ام ان فلتر المياه مسدود بالعديد من  -

 الشوائب ؟
 مزود المياه الساخنه توصل بالمياه البارده ؟ھل  -
  ھل مزود المياه البارده توصل بالمياه الساخنه ؟ -

E2   تجاوز الوقت لطلمبة المياه  

 ھل موضع خرطوم تصريف المياه مضبوط ؟ -
ھل خرطوم تصريف المياه معوج او في مستوي اعلي من  -

 مكانه ؟
لمياه او ھل يوجد إنسداد في الجزء الداخلي لخرطوم تصريف ا -

  طلمبة تصريف المياه وذلك بسبب الشوائب ؟

E3  فقدان التوازن  
 ھل مستوي الغساله متوازن ؟ -
  ھل ماكينة الغسيل موضوعه في مكان مستوي ؟ -

E4  تجاوز الحد  
من فضلك قم باالتصال باقرب مركز خدمه صيانه لك ليقدموا  -

  لك المساعده 

E5  تجاوز المعدل  
مركز خدمه صيانه لك ليقدموا من فضلك قم باالتصال باقرب  -

  لك المساعده

E6  ھل الغطاء مغلق -  الباب مفتوح  

 

  
في حالة اتباع التعليمات ولكن لم تستطيع معالجة المشلكه قمعلي الفور باالتصال بخدمة العمالء الخاصه تحذير : 

  بالمنتج ، والتحاول ان تقوم بتصليح العطل بنفسك .
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