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arخدمة العمالء
خدمة العمالء4
إذا لم تتمكن من إصالح الخطأ بنفسك من خالل إیقاف خدمة العمالء

الجھاز وتشغیلھ مرة أخرى، یرجى االتصال بمركزنا 
الدلیل المرفق لخدمة ما بعد لخدمة ما بعد البیع. 

البیع أو صفحة الغالف
وسنحرص دائًما على إیجاد الحل األمثل لنجنبك زیارة 

أحد فنیي الخدمة قدر اإلمكان.
یرجى إعطاء مركز خدمة ما بعد البیع رقم المنتج 

)E no. ( ورقم الصنع )FD(.الخاصین بالجھاز 

حسب المودیل:*تجد ھذه البیانات، 
 */غطاء فتحة الخدمة*على الباب من الداخل

وھو مفتوح وعلى ظھر الجھاز.
 اعتمد على خبرة الجھة الصانعة.

اتصل بنا. ومن خالل ذلك، فإنك تضمن أن یتم إجراء 
 اإلصالحات بمعرفة فنیي الخدمة المدربین مع استخدام

قطع الغیار األصلیة.

E no. رقم المنتج
FDرقم الصنع

~
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arالمواصفات الفنیة
المواصفات الفنیة}
 :األبعادالمواصفات الفنیة

 مم x  600   x  650 850حوالي 
العمق) xالعرض  x(االرتفاع 

 الوزن:
 كجم (حسب المودیل)56

 وصلة الكھرباء:
 ھرتز50 فلط، 240 - 220جھد وصلة الكھرباء 

:

التیار االسمي10  أمبیر 
W 800 القدرة االسمیة

الكمیة القصوى
9 كجم

استھالك الكھرباء في حالة اإلیقاف: 
0,10 واط

 استھالك الكھرباء في حالة ترك الجھاز مشغًال:
 واط0,10

*اإلضاءة الداخلیة للحلة

:**درجة الحرارة المحیطة
م°35 - 5

التخلص من المخلفات(
التخلص من المخلفات

تنبیھ!
خطر نشوب حریق/خطر التسمم/

خطر حدوث ضرر مادي وضرر بالجھاز
 ، وھي عبارة عنR290یحتوي الجھاز على مادة 

وسیط تبرید صدیق للبیئة ولكنھ قابل لالشتعال. إذا لم 
یتم التخلص من الجھاز بشكل صحیح، ربما یؤدي ذلك 

إلى حدوث حریق أو تسمم. 
تخلص من الجھاز بطریقٍة صحیحة وال تقم بإلحاق 

الضرر بأنابیب دورة التبرید.

*
**

ا لمواصفات الجھاز وفقً
في درجة حرارة محیطة أقل من16 °م، یمكن 
تحدید المدة القصوى البالغة24  ساعة لوظیفة 

M Finished in ˜ ñ )االنتھاء خالل(. 

تخلص من مواد التغلیف والجھاز بطریقة (
محافظة على البیئة. 

 ھذا الجھاز ممیز طبقا للمواصفة األوروبیة
 2012/19/EUالمتعلقة باألجھزة الكھربائیة  

. )WEEE(واإللكترونیة القدیمة 
تحدد ھذه المواصفة اإلطار العام الساري 
في جمیع دول االتحاد األوروبي لتجمیع 

األجھزة القدیمة وإعادة تدویرھا.

F 4.illl,
� .  

. 
.J:!-U' 

--
i,,y-,::,.) 

. .il.....a... ,_ e:..--�;.II l:i.t. I �" •.
o:i.t. i,._,..;:,ll .J.l� .).fo _jjlbll -cl�! ci,.uS � 
� 4-!JL"-i Y) 4-ll�I Y-?:i YJ .J\#Jl � U"'-'-" 

. l*Y.J�� 
51



arقیم االستھالك
قیم االستھالك]
جدول قیم االستھالكقیم االستھالك

البرامج األعلى كفاءة للمالبس القطنیة
) مناسب لتجفیف المالبس القطنیة ذات مستوى بلل عادي، ü«برنامج األقطان القیاسي» الوارد أدناه (الُمشار إلیھ بالرمز 

وھو البرنامج األكثر كفاءة لتجفیف المالبس القطنیة المبتلة فیما یتعلق بإجمالي استھالك الطاقة.

البرنامج
عدد لفات العصر المستخدم 

لعصر الغسیل
(لفة/دقیقة)

**المدة
(بالدقائق)

**استھالك الطاقة
(بالكیلو واط/ساعة)

Cottons i(أقطان) كجم4,5كجم9كجم4,5كجم9
*» Cupboard Dry

(تجفیف مناسب للطي)
1400152991,811,09
10001711092,101,24

 8001901192,391,39
*Iron Dry ö 

(تجفیف مناسب للكي)
1400115741,240,73
1000134841,530,88
800153941,821,03

Easy-Care f 
كجم3,5كجم3,5(منسوجات سھلة العنایة)

*» Cupboard Dry
(تجفیف مناسب للطي)

800640,58

600730,69

 الساریة عند استخدام خرطوم التصریف الخارجي.EN61121ضبط البرنامج وفقا للمواصفة  *
قد تختلف القیم الفعلیة عن القیم المذكورة تبعًا لنوع المنسوجات وتركیبة الغسیل المراد تجفیفھ والرطوبة المتبقیة في **

الغسیل ودرجة التجفیف التي تم ضبطھا وكذلك كمیة الغسیل التي توضع في الجھاز والظروف البیئیة وأیة وظائف 
إضافیة تم تفعیلھا.

932/2012البرامج القیاسیة لألقطان طبقًا لمواصفة االتحاد األوروبي 
كمیة الغسیل مستوى التجفیف+البرنامج 

(كجم)
استھالك الطاقة

(بالكیلو واط/ساعة)
مدة البرنامج

(بالدقائق)
 »ü Cottons + Cupboard Dry 

 تجفیف مناسب للطي)+(أقطان 
9 /4,52,10 /1,24 171 /109

.EU/2010/30 برنامج محدد لالختبار وتحدید بیانات ملصق الطاقة طبقًا للمواصفة 
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arنقل الجھاز
Lنقل الجھاز
تحذیر:نقل الجھاز

خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/
حدوث ضرر بالجھاز!

إذا أمسكت بأي جزء من األجزاء البارزة بالجھاز 
 (مثًال من باب الجھاز) لغرض رفع الجھاز أو تحریكھ،

فقد تنكسر ھذه األجزاء وتتسبب في تعرضك لإلصابة.
 ال تمسك بأي جزٍء من األجزاء البارزة بالجھاز لغرض

تحریك الجھاز.
تحذیر:

خطر اإلصابة!
الجھاز ثقیل للغایة. والقیام برفعھ قد یؤدي إلى ■

التعرض لإلصابة.
ال تقم برفع الجھاز بمفردك.

یوجد بالجھاز حواف حادة یمكن أن تتسبب في ■خطر اإلصابة!
تعرض یدیك لإلصابة بجروحٍ قطعیة.

ال تمسك الجھاز من حوافھ الحادة. وارتد قفازاٍت 
واقیة لرفعھ.

قم بتحضیر الجھاز لغرض نقلھ كما یلي:

أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..1

ادفع درج الماء المتكثف في الجھاز مرة أخرى .2
حتى یثبت في مكانھ.

قم بتشغیل الجھاز..3
اضبط أي برنامج..4
/Startاضغط على .5 A Reload 

.(تشغیل/إضافة غسیل)
 دقائق.5انتظر لمدة .6

سیتم تصریف الماء المتكثف.
قم بتفریغ درج الماء المتكثف مرة أخرى..7
إذا كان خرطوم التصریف مركبًّا، فاخلعھ من .8

حوض الغسیل أو السیفون أو منفذ التصریف 
32صفحةباألرضیة. 

تنبیھ!
قم بتأمین خرطوم التصریف بالجھاز لمنعھ من 

االنزالق للخارج. ال تقم بثني خرطوم التصریف.
قم بإیقاف الجھاز..9

افصل قابس الجھاز عن مصدر الكھرباء..10
وعندئذ یكون الجھاز جاھزا للنقل.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

على الرغم من التصریف، سیبقى دائما بعض الماء 
المتبقي في الجھاز. أي ماء متبٍق قد یتسرب ویتسبب 

في حدوث أضرار بالخامات.
ولذلك یجب نقل الجھاز في وضع رأسي.

~
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arإرشادات مساعدة مع الجھاز
--------

إذا لم تتمكن من إصالح الخلل بنفسك من خالل إیقاف الجھاز ثم تشغیلھ مرةً أخرى، یرجى االتصال  مالحظة:
52صفحة بمركزنا لخدمة ما بعد البیع.

ال یوجد خطأ. یستطیع الجھاز القیام بالتجفیف بكفاءة عالیة عند درجات حرارة الجھاز یبدو باردا رغم التجفیف.
منخفضة باستخدام مضخة حراریة.

في حالة توقف برنامج التجفیف نظرا النقطاع الكھرباء، أعد تشغیل البرنامج أو توقف برنامج التجفیف.
أخرج الغسیل وقم بنشره.

ماء متبقي في درج الماء المتكثف 
على الرغم من أن الجھاز موصل 

.*بخرطوم تصریف الماء

إذا كان خرطوم تصریف الماء االختیاري مركبا، فسیظل ماء متبقي في درج الماء 
المتكثف بفعل وظیفة التنظیف الذاتي للجھاز.

 اعتمادا على تجھیز المجفف أو الملحق المتوفر*

~
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arإرشادات مساعدة مع الجھاز
لم یتم تجفیف الغسیل بشكل صحیح 
أو أنھ ال یزال رطبًا.

بعد انتھاء عمل البرنامج، الغسیل الدافئ یعطي شعوًرا بأنھ رطب أكثر مما ھو ■
علیھ فعلیًا. انشر الغسیل واتركھ یبرد.

اضبط مدة التجفیف أو قم بزیادة درجة التجفیف. ھذا یطیل مدة التجفیف ولكن ■
تظل درجة الحرارة كما ھي.

اختر برنامًجا محددًا بوقت لزیادة مدة التجفیف مع الغسیل الذي مازال رطبًا.■
اختر برنامج محدد بوقت لكمیة الغسیل الصغیرة أو عند غسل قطع منفردة. ■
23صفحةال تتجاوز كمیة الغسیل القصوى لبرنامج. ■
قم بتنظیف مستشعر الرطوبة في الحلة. قد یتم تغطیة المستشعر بطبقة رقیقة من ■

الترسبات الجیریة أو بقایا مادة التنظیف أو منتج العنایة، وھو ما یؤثر على 
38صفحةكفاءة أداء المستشعر. 

تم قطع عملیة التجفیف نتیجة النقطاع التیار الكھربائي أو بسبب امتالء درج ■
الماء المتكثف أو بسبب تجاوز وقت التجفیف األقصى.

.26صفحةانظر أیًضا نصائح حول الغسیل  مالحظة:

~

~

~

من المحتمل وجود وبر بالجھاز. وھذا سیؤدي إلطالة مدة التجفیف المطلوبة. ■وقت التجفیف طویل للغایة.
35صفحةقم بتنظیف وحدة القاعدة. –
قم بتشغیل دورة تجفیف كاملة مع كمیة الغسیل التي یزید وزنھا على –

كجم. تأكد أن الغسیل لم یتم تجفیفھ بشكل مسبق. 3
الوظیفة األوتوماتیكیة للتنظیف الذاتي للجھاز تستخدم الماء المتكثف  مالحظة:

كجم، فلن 3من الغسیل. إذا كنت تقوم بانتظام بتجفیف كمیات غسیل أقل من 
تكون ھناك كمیة كافیة من الماء المتكثف الناتج من غسیلك لتشغیل الوظیفة 

األوتوماتیكیة للتنظیف الذاتي للجھاز. ولذلك ینبغي علیك تجفیف كمیات غسیل 
كجم بصفة دوریة، مع التأكد من أن الغسیل لم یتم تجفیفھ مسبقا.3بوزن أكبر من 

قد یكون الوبر قد تسلل إلى المبادل الحراري. ■
41صفحةقم بتشغیل برنامج العنایة األساسیة بالجھاز. –

إذا كان فلتر الوبر مبتال، فقد یزید ذلك من مدة التجفیف ویؤثر كذلك على نتیجة ■
35صفحةالتجفیف. قم تجفیف فلتر وبر القاعدة األساسیة جیدا بعد شطفھ. 

إذا كان مدخل الھواء بالجھاز مسدودا أو غیر مفتوح بالكامل، فقد یزید ذلك من ■
وقت التجفیف. تأكد أن مدخل الھواء غیر مسدود.

م، فقد یطیل °30م أو أعلى من °15إذا كانت درجة الحرارة المحیطة أقل من ■
ذلك من وقت التجفیف ویؤثر سلبا على نتیجة التجفیف.

إذا كان تدویر الھواء في الغرفة غیر كاف، فقد یزید ذلك من وقت التجفیف. تأكد ■
أن الغرفة بھا تھویة كافیة.

~

~

~

43صفحةقم بتشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز. رائحة غیر مستحبة في الجھاز ~

تأكد من توفر تھویة كافیة للغرفة.تزداد الرطوبة في الغرفة.
أصوات ضجیج غیر عادیة أثناء 

التجفیف.
أثناء إجراء عملیة التجفیف، تصدر المضخة والكمبریسور أصوات ضجیج عند 

التشغیل بشكل اعتیادي. وال یشیر ذلك إلى وجود عطل وظیفي بالجھاز.
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arإرشادات مساعدة مع الجھاز
إرشادات مساعدة مع الجھاز3
إرشادات مساعدة مع الجھاز

السبب/الحلاألعطال
افحص قابس الكھرباء والمصاھر.الجھاز ال یبدأ في العمل.

الجھاز ال یتجاوب مع المدخالت 
õ§‚‘ ویظھر في وحدة العرض:

إذا كان ھناك وبر أو شوائب في فلتر الوبر أو إذا كان فلتر الوبر مبتال، فقد یؤثر ■
ذلك سلبا على تدفق الھواء في الجھاز في ظل درجات الحرارة المحیطة المنخفضة.

35صفحةقم بتنظیف وحدة القاعدة وجفف فلتر الوبر جیدا. –
قم بإیقاف الغسالة ثم أعد تشغیلھا.–
/Startاضغط على الزر – A Reload(تشغیل/إضافة غسیل)  إلعادة

تشغیل البرنامج.

~

تم تجاوز كمیة الغسیل أو اختیار برنامج خطأ لنوع المنسوجات المعني. جمیع ■كرمشة الغسیل.
23صفحةالمعلومات المطلوبة یمكن أن تجدھا في جدول البرامج.

أخرج الغسیل من الحلة بمجرد انتھاء برنامج التجفیف. یحدث التجعد عند ترك ■
المالبس في الحلة.

~

قد یكون الجھاز موضوعا بزاویة مائلة. اضبط استواء الجھاز.■الماء یتسرب.
في وحدة القاعدة، تأكد أن:■

غطاء المبادل الحراري مؤمن بشكل سلیم.–
ال توجد أیة اتساخات أو شوائب على مانع تسرب غطاء المبادل الحراري.–

35صفحة
إذا كان خرطوم التصریف* االختیاري مركبًا، فتأكد أن خرطوم التصریف ■

32صفحةموصل بشكل صحیح. 

~

~
تم إیقاف الجھاز بشكل مؤقت، 

إال أن الحلة تدور.
الجھاز اكتشف درجة حرارة مرتفعة وبدأ في إجراء عملیة التبرید. قد یستغرق ضبط 

 دقائق. یمكنك إلغاء عملیة التبرید في أي وقت عن 10درجة الحرارة ما یصل إلى 
طریق فتح الباب.

تأكد أن:البرنامج ال یبدأ العمل
الباب مغلق■
Childتم إیقاف فعالیة ■ Lock 3 sec.D (قفل أمان األطفال) 
/Startلقد قمت بالضغط على الزر ■ A Reload(تشغیل/إضافة غسیل) 

إذا تم إرجاء البرنامج من خالل وضع الضبط  مالحظة:
M Finished in ˜ ñ(االنتھاء خالل).فسوف یبدأ البرنامج في وقت الحق ،

مدة البرنامج المعروضة تتغیر حسب 
سیر عملیة التجفیف.

ال یوجد خطأ. یقوم مستشعر الرطوبة بقیاس درجة الرطوبة المتبقیة في الغسیل 
ویضبط مدة البرنامج (باستثناء البرامج المحددة بوقت).
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arالعنایة بالجھاز
 قم بقلب درج الماء المتكثف أفقیا بعنایة وقم بتفریغھ.12
للتخلص من أیة بقایا من المنتج األصلي للعنایة 

بالجھاز.

لتر من 1^اسكب كمیة أخرى مقدارھا حوالي.13
ماء الصنبور الدافئ في درج الماء المتكثف.

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..14

/Startاضغط على .15 A Reload 
.(تشغیل/إضافة غسیل)

عندئذ یتم استكمال تشغیل برنامج العنایة بالجھاز.
Ÿš“ سیظھر على وحدة العرض بمجرد انتھاء عمل

برنامج العنایة بالجھاز وستصدر إشارة صوتیة.
قم بتفریغ درج الماء المتكثف مرة أخرى..16

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..17

 إلیقاف الجھاز.#اضغط على .18

لقد أكملت اآلن برنامج العنایة بالجھاز.
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arالعنایة بالجھاز
اضغط واستمر في الضغط على.3
ü Drying Aim Ô .(ھدف التجفیف)

في نفس الوقت:
.4اضبط البرنامج على الوضع.4

ومدة البرنامج بالتناوب على ‚˜’عندئذ سیظھر 
وحدة العرض.

.Nاضغط على .5
ومدة البرنامج بالتناوب في ˜’ƒعندئذ سیظھر

وحدة العرض.
أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..6

اسكب زجاجة من المنتج األصلي للعنایة بالجھاز .7
من ماء الصنبور الدافئ في درج 1^وحوالي

الماء المتكثف.

أمسك درج الماء المتكثف الممتلئ أفقیا  مالحظة:
دائما بحیث ال ینسكب السائل منھ.

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..8

/Startاضغط على .9 A Reload 
.(تشغیل/إضافة غسیل)

یبدأ برنامج العنایة بالجھاز ویصدر إشارة صوتیة.
ساعات، یقوم الجھاز بإیقاف برنامج بعد حوالي ثالث

العنایة بالجھاز بشكل مؤقت وتومض مدة البرنامج 
المتبقیة في وحدة العرض.

أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..10

لتر من ماء الصنبور الدافئ 1^اسكب حوالي.11
في درج الماء المتكثف.

أمسك درج الماء المتكثف الممتلئ أفقیا  مالحظة:
دائما بحیث ال ینسكب السائل منھ.
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arالعنایة بالجھاز
 إلیقاف الجھاز.#اضغط على .10

لقد أكملت اآلن برنامج العنایة بالجھاز.

تشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز
یمكنك تشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز إلزالة 
أیة تراكمات اتساخات عنیدة في الجھاز وأیة روائح 

تنشأ بعد اإلیقاف لفترة تزید على شھر.

مالحظات
  ساعات4یعمل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز لمدة ■

تقریبا. وقد یستغرق البرنامج مدة أطول إذا لم تقم 
بتنفیذ الخطوات الضروریة في الوقت المناسب 

أثناء تشغیل البرنامج.
بمجرد بدء تشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز، ■

ینبغي أال یتم إلغائھ.
عندما تقوم بتشغیل برنامج العنایة المكثفة ■

بالجھاز، یتعین علیك استخدام المنتج األصلي 
للعنایة بالجھاز. یمكنك طلب ھذا المنتج من مركز 
خدمة ما بعد البیع التابع لنا باستخدام رقم قطعة 

. بیانات االتصال الخاصة 00311829الغیار
بجمیع البلدان یمكن أن تجدھا في دلیل مراكز 

خدمة ما بعد البیع المرفق.

تحذیر:
خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
استخدام قطع غیار وكمالیات موردة من قبل شركات 
أخرى یمثل خطًرا وقد یؤدي إلى التعرض لإلصابة أو 

حدوث ضرر مادي أو حدوث ضرر بالجھاز.
لدواعي األمان اقتصر على استخدام قطع الغیار 

والكمالیات األصلیة.

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

إذا قمت بوضع كمیة خاطئة من مادة الغسل أو مادة 
التنظیف في الجھاز، فقد یؤدي ذلك إلى حدوث ضرر 

مادي أو حدوث ضرر بالجھاز.
 استخدم مواد الغسل/العنایة/التنظیف وُمنعمات المالبس

وفقًا لتعلیمات الجھة الصانعة.

قم بتشغیل برنامج العنایة بالجھاز كما یلي:

قم بتحضیر الجھاز لغرض العنایة بھ. .1
40صفحة

.1اضبط البرنامج على الوضع.2

~
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arالعنایة بالجھاز
قم بتشغیل برنامج العنایة بالجھاز كما یلي:

قم بتحضیر الجھاز لغرض العنایة بھ. .1
40صفحة

.1اضبط البرنامج على الوضع.2

اضغط واستمر في الضغط على.3
ü Drying Aim Ô (ھدف التجفیف). في

نفس الوقت:
.4اضبط البرنامج على الوضع.4

ومدة البرنامج بالتناوب على ‚˜’عندئذ سیظھر 
وحدة العرض.

لتر من ماء الصنبور الدافئ 1^اسكب حوالي.5
في درج الماء المتكثف.

أمسك درج الماء المتكثف الممتلئ أفقیا  مالحظة:
دائما بحیث ال ینسكب السائل منھ.

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..6

/Startاضغط على .7 A Reload 
.(تشغیل/إضافة غسیل)

یبدأ برنامج العنایة بالجھاز ویصدر إشارة صوتیة.
Ÿš“ سیظھر على وحدة العرض بمجرد انتھاء عمل

برنامج العنایة بالجھاز وستصدر إشارة صوتیة.
أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..8

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..9

~
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arالعنایة بالجھاز
تحضیر درج الماء المتكثف ألعمال العنایة بالجھاز
إذا كنت تقوم بتصریف الماء المتكثف من الجھاز 
باستخدام خرطوم التصریف، فیجب تحضیر درج 

 تشغیل برنامج العنایة األساسیة أو قبلالماء المتكثف 
المكثفة بالجھاز.

قم بتحضیر درج الماء المتكثف ألعمال العنایة 
بالجھاز كما یلي:

اخلع المصد الُمركب في التجویف على درج الماء .1
المتكثف.

 على °180اقلب درج الماء المتكثف بزاویة .2
جانبھ السفلي وأدخل المصد.

 قم بتنظیف الفلتر الموجود في درج الماء المتكثف..3
39صفحة

درج الماء المتكثف جاھز اآلن لتشغیل برنامج العنایة 
بالجھاز.

إذا كنت تقوم بتصریف الماء المتكثف من  مالحظة:
الجھاز باستخدام خرطوم التصریف، فقم بتنفیذ ھذه 

  تشغیل برنامج العنایةبعدالخطوات بترتیب عكسي 
األساسیة أو المكثفة بالجھاز.

تشغیل برنامج 
العنایة األساسیة بالجھاز

إلزالة أیة تراكمات اتساخات في الجھاز یمكنك تشغیل 
برنامج العنایة األساسیة بالجھاز.

مالحظات
بعد مدة معینة سوف یوصیك الجھاز أوتوماتیكیا ■

بتشغیل برنامج العنایة األساسیة بالجھاز. وعندئذ 
ثوان 5 على وحدة العرض لمدة “§’سیظھر 

 قبل بدء تشغیل البرنامج، وسیظھر مرة أخرى
 بمجرد انتھاء عمل البرنامج. یتكرر ظھور ھذه

الرسالة حتى تقوم بتشغیل برنامج العنایة األساسیة 
بالجھاز حتى النھایة.

یعمل برنامج العنایة األساسیة بالجھاز لمدة ساعة ■
واحدة تقریبا.

~
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arالعنایة بالجھاز
Öالعنایة بالجھاز
یقدم الجھاز برامج تنظیف إضافیة یمكنك تشغیلھا العنایة بالجھاز

ألغراض صیانة الجھاز:

یمكنك استخدام برنامج العنایة األساسیة بالجھاز ■
إلزالة أیة تراكمات اتساخات بسیطة في الجھاز.

ویمكنك استخدام برنامج العنایة المكثفة بالجھاز ■
إلزالة أیة تراكمات اتساخات عنیدة في الجھاز 

وأیة روائح تنشأ بعد فترة طویلة.

قبل تشغیل برنامج العنایة بالجھاز، یجب تحضیر 
الجھاز بشكل مناسب.

تحذیر:
خطر اإلصابة باكتواءات/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
الماء المغلي أو الساخن یمكن أن یتسبب في اإلصابة 
باكتواءات بالغة وكذلك حدوث أضرار مادیة وأضرار 
بالجھاز وذلك في حالة انسكابھ أو تسربھ للخارج.
ال تستخدم الماء المغلي لھذا الجھاز أو مكوناتھ او 
كمالیاتھ. ال تسمح بمالمسة الماء الساخن أو البخار 

لجلدك.
تحذیر:

خطر التسمم/وقوع ضرر مادي!
الماء المتكثف غیر صالح للشرب وقد یكون ملوثًا 
بالوبر. الماء المتكثف الملوث قد یكون ضاًرا بالصحة 

ویمكن أن یتسبب في حدوث ضرر مادي.
تجنب شربھ أو إعادة استخدامھ.

تحضیر الجھاز ألعمال العنایة بالجھاز

تحضیر الجھاز ألعمال العنایة بالجھاز
 تشغیل برنامج العنایة قبلیجب تحضیر الجھاز 

األساسیة أو المكثفة بالجھاز.

قم بتحضیر الجھاز لغرض العنایة بھ كما یلي:

35صفحةقم بتنظیف وحدة القاعدة. .1
افتح الباب..2
أخرج الغسیل..3

أغلق باب الجھاز..4
أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..5

 لتشغیل الجھاز.#اضغط على .6

الجھاز اآلن جاھز لتشغیل برنامج العنایة بالجھاز.

~
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arالتنظیف والصیانة
تنظیف الفلتر في درج الماء المتكثف
یقوم الفلتر الموجود بدرج الماء المتكثف  مالحظة:

بتنظیف الماء المتكثف المستخدم أثناء دورة التنظیف 
األوتوماتیكي للجھاز.

أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي..1

قم بتفریغ الماء المتكثف..2
اخلع الفلتر..3

قم بتنظیف الفلتر تحت ماء صنبور دافئ أو في .4
غسالة األطباق.

یمكنك استخدام فرشاة ناعمة لتنظیف  مالحظة: 
االتساخات األكثر صعوبة.

ادفع الفلتر للداخل إلى أن یثبت في موضعھ..5

تنبیھ!
إذا لم یتم إدخال الفلتر، فقد یتسرب الوبر داخل 

الجھاز ویعرضھ للضرر.
ال تقم بتشغیل الجھاز إال والفلتر مركب.

ادفع درج الماء المتكثف في المجفف حتى یثبت .6
في مكانھ.
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arالتنظیف والصیانة
أغلق غطاء منفذ الصیانة..13

تكون اآلن قد أنھیت عملیة تنظیف وحدة قاعدة الجھاز.

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

إذا قمت بتشغیل الجھاز بدون القط الوبر (مثل فلتر 
الوبر، مجمع الوبر، اعتمادًا على مواصفات الجھاز) 
أو إذا كان القط الوبر غیر مكتمل أو تالفًا، فقد یؤدي 

ذلك إلى وقوع ضرر بالجھاز.
ال تقم بتشغیل الجھاز بدون القط الوبر أو إذا كان القط 

الوبر غیر مكتمل أو تالفًا.

تنظیف مستشعر الرطوبة
 یقوم مستشعر الرطوبة بقیاس درجة الرطوبة مالحظة:

في الغسیل. بعد فترات طویلة من استخدام مستشعر 
 الرطوبة قد تتراكم علیھ طبقة رقیقة من الترسبات

الجیریة أو بقایا مواد الغسل والعنایة. لذلك یجب إزالة 
ھذه الترسبات بانتظام، وإال فلن تتحقق نتائج تجفیف 

مثالیة.

افتح الباب..1

قم بتنظیف مستشعر الرطوبة باستخدام إسفنجة .2
خشنة.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر بمستشعر الرطوبة.

مستشعر الرطوبة مصنوع من االستانلس ستیل. تجنب 
تنظیف المستشعر باستخدام منتجات تنظیف أكالة أو 

لیف معدني.
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arالتنظیف والصیانة
افتح مجمع الوبر وأزل كل الوبر..7

اشطف فلتر مجمع الوبر جیدًا تحت الماء الجاري .8
وجففھ.

مالحظات
 یمكنك استخدام فرشاة ناعمة لتنظیف االتساخات–

األكثر صعوبة.
یجب أال تقوم بإخراج أو إتالف مانع تسرب –

مجمع الوبر.
یمكنك أیضا تنظیف مجمع الوبر في غسالة –

األطباق. 
تأكد من التجفیف الجید لفلتر مجمع الوبر بعد –

شطفھ.
أغلق مجمع الوبر..9

تأكد من غلق مجمع الوبر تماما. مالحظة:

ادفع مجمع الوبر للداخل في وضع أفقي ألقصى .10
مسافة یمكنھ الوصول إلیھا.

أدخل غطاء المبادل الحراري من خالل مقبضھ..11

ال یمكنك إدخال غطاء المبادل الحراري  مالحظة:
إال إذا كان مجمع الوبر موجودا في الجھاز.

قم بتأمین األذرع بغطاء المبادل الحراري..12
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arالتنظیف والصیانة
قم بتنظیف وحدة القاعدة كما یلي:

افتح غطاء منفذ الصیانة من المقبض..1

قم بتحریر األذرع بغطاء المبادل الحراري..2

اجذب غطاء المبادل الحراري للخارج من خالل .3
مقبضھ.

قم بإزالة كل الوبر من غطاء المبادل الحراري .4
واخلع فلتر الوبر.

تأكد من عدم بقاء أیة اتساخات على  مالحظة:
 تسرب غطاء المبادل الحراري.موانع

اشطف غطاء المبادل الحراري من الداخل وفلتر .5
الوبر جیدًا تحت الماء الجاري وجففھما.

مالحظات
 یمكنك استخدام فرشاة ناعمة لتنظیف االتساخات–

األكثر صعوبة.
تأكد من التجفیف الجید لفلتر مجمع الوبر بعد –

شطفھ. إذا كان فلتر الوبر مبتال، فقد یزید ذلك 
من مدة التجفیف ویؤثر كذلك على نتیجة 

التجفیف.
اجذب مجمع الوبر للخارج بشكل أفقي..6

 قد یحتوي مجمع الوبر على الوبر والماء مالحظة:
 المتبقي، والذي قد یتساقط خارجھ عندما تجذبھ

للخارج.
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arالتنظیف والصیانة
Dالتنظیف والصیانة
تنظیف الجھازالتنظیف والصیانة

تحذیر:
خطر الموت!

الجھاز مشغل بالكھرباء. یكون ھناك خطر الصعق 
 الكھربائي في حالة مالمسة األجزاء الناقلة للجھد

الكھربائي. لذلك یرجى مراعاة ما یلي:

قم بإیقاف الجھاز. افصل الجھاز عن مصدر ■
اإلمداد بالتیار (انزع القابس من المقبس).

ال تمسك القابس الكھربائي أبدًا بأیٍد مبتلة.■
عند نزع القابس الكھربائي من المقبس، أمسك ■

دائًما من القابس نفسھ ولیس من كابل الكھرباء 
مطلقًا، وإال فقد یؤدي ذلك إلى حدوث ضرر 

بكابل الكھرباء.
ال تقم بإجراء أیة تعدیالت فنیة على الجھاز أو ■

على خصائصھ.
اإلصالحات أو أیة أعمال أخرى تُجرى على ■

الجھاز یجب أن یتم تنفیذھا فقط من قبل مركزنا 
لخدمة العمالء أو فني كھرباء. والشيء نفسھ 
یسري على تغییر كابل الكھرباء (عند اللزوم).

یمكن طلب كابالت الكھرباء البدیلة من مركزنا ■
لخدمة العمالء.

تحذیر:
خطر التسمم!

یمكن أن تنبعث أبخرة سامة من المنظفات المحتویة 
على مذیبات، مثًال مذیب التنظیف.

ال تستخدم منظفات محتویة على مذیبات.

تحذیر:
خطر الصعق الكھربائي/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
إذا توغلت الرطوبة إلى داخل الجھاز، فقد یتسبب ذلك 

في حدوث قفلة كھربائیة.
ال تستخدم أجھزة الغسل بالضغط العالي أو أجھزة 

التنظیف بالبخار أو خرطوًما أو مسدس رذاذ لتنظیف 
جھازك.

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

 المنظفات ومواد المعالجة األولیة للغسیل (مثًال مزیالت
البقع وإسبریھات الغسل األولي وخالفھ) یمكن أن 
 تتسبب في حدوث ضرر عند مالمستھا ألسطح الجھاز.

لذلك یرجى مراعاة ما یلي:

ال تجعل ھذه المواد تالمس أسطح الجھاز.■
ال تقم بتنظیف الجھاز إال باستخدام الماء وقطعة ■

قماش ناعمة مبللة.
قم على الفور بإزالة أیة بقایا من مادة الغسل أو ■

اإلسبراي أو أیة بقایا أخرى.

تنظیف وحدة القاعدة
ھذا الجھاز مزود بوظیفة أوتوماتیكیة للتنظیف الذاتي. 

 ال یتعین إزالة الوبر الناتج عن الغسیل بعد كل إذ
استخدام – حیث یتم تجمیعھ في وحدة القاعدة.

أن یجب ولتجنب التأثیر السلبي على تشغیل الجھاز، 
تقوم بتنظیف وحدة القاعدة (مجمع الوبر وفلتر الوبر) 

فقط في الحاالت التالیة:

õتظھر الرسالة التالیة في وحدة العرض:■
قبل تشغیل برنامج العنایة بالجھاز.■

 تنظیف وحدة قاعدة الجھاز في أي كخیار بدیل یمكنك
وقت.

 دقیقة بعد 30اترك الجھاز یبرد لحوالي  مالحظة:
االستخدام قبل الشروع في عملیة التنظیف.
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arتفریغ الماء المتكثف
تنبیھ!
خطر ضرر مادي نتیجة وجود تسربات أو بسبب 

الماء المنصرف.
قم بتأمین خرطوم التصریف لحمایتھ من االنزالق 
للخارج. ال تقم بثني أو لي خرطوم التصریف. 
یجب أال یزید فرق االرتفاع بین سطح تركیب 

 سم.100الجھاز وخرطوم تصریف الماء على 
تنبیھ!

خطر میاه متراكمة تنسحب مرةً أخرى إلى داخل 
الجھاز مسبِّبةً أضراًرا مادیة.

تأكد أن تصریف الماء یتم بسرعة. ینبغي عدم 
غلق المصرف أو سده.

أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغھ..7

 على جانبھ °180أدر درج الماء المتكثف بزاویة .8
السفلي واخلع المصد المركب.

 °180اقلب درج الماء المتكثف مرةً أخرى بزاویة .9
وأدخل المصد في التجویف الموجود في أعلى 

درج الماء المتكثف.

أدخل درج الماء المتكثف في مكانھ حتى یثبت..10

یتم اآلن تصریف الماء المتكثف عبر خرطوم التفریغ 
في شبكة ماء الصرف أو في حوض الغسیل.

إذا أردت تغییر تصریف الماء المتكثف إلى  مالحظة:
 درج الماء المتكثف مرة أخرى، قم بتنفیذ نفس الخطوات

بترتیب عكسي.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

ف الماء المتكثف في درج الماء المتكثف،  إذا كنت تصّرِ
فقد یتسرب السائل خارج الفتحة ویسبب ضرًرا مادیًا. 

قبل استخدام الجھاز، قم بتركیب الغطاء في الفتحة.
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arتفریغ الماء المتكثف
اخلع الغطاء من الفتحة..3

مالحظات
یتم تورید الجھاز بینما الغطاء مركب على –

الفتحة.
عند خلع الغطاء قد تخرج كمیة سائل من –

الفتحة.
ادفع الغطاء في «موضع التخزین» الخاص بھ..4

ادفع خرطوم التصریف في الفتحة المكشوفة .5
ألقصى مسافة یمكنھ الوصول إلیھا. 

قم بتأمین الطرف اآلخر لخرطوم التصریف .6
مستخدًما الملحقات المتبقیة، اعتمادًا على موقف 

التوصیل.
حوض الغسیل:

السیفون:

 یجب تأمین نقطة التوصیل باستخدام مشبك توصیل
 مم، متوفر لدى 22-12الخرطوم (حیز تثبیت 
المتاجر المتخصصة).

عند التوصیل مع سیفون، تأكد أن خرطوم 
ھ على ارتفاع قدره   سم على 80التصریف موجَّ

 سم.100األقل، لكن لیس أكبر من 
تصریف األرضیة:

سم
 1

00
ى 

ص
 أق

سم
 1

00
ى 

ص
م/أق

 س
80

ى 
أدن
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arتفریغ الماء المتكثف
üاترك الزر .4 Drying Aim Ô 
.(ھدف التجفیف)

یتم عندئذ تفعیل وضعیة الضبط.

أوضاع الضبط األساسیة مخصصة ألوضاع البرامج 
التالیة:

--------

أوضاع الضبط:

قم بتعدیل وتفعیل/إیقاف فعالیة أوضاع الضبط 
األساسیة كما یلي

حدد وضع الضبط األساسي المطلوب..1
قم بتغییر وضع الضبط باستخدام:.2

M N
قم بتعدیل أیة أوضاع ضبط أساسیة إضافیة .3

مطلوبة أو قم بالحفظ والخروج من أوضاع 
الضبط األساسیة.

قم بحفظ أوضاع الضبط األساسیة والخروج منھا 
كما یلي:

قم بإیقاف الجھاز.

یتم االحتفاظ بأوضاع الضبط المختارة حتى  مالحظة:
بعد إیقاف الجھاز.

Œتفریغ الماء المتكثف
یتكون الماء المتكثف في الجھاز أثناء تجفیف الغسیل.تفریغ الماء المتكثف

ویجب علیك التأكد من توصیل خرطوم التصریف 
أثناء تشغیل الجھاز.

 وفي حالة عدم توصیل خرطوم تصریف بالجھاز،
فسوف یتجمع الماء المتكثف من الجھاز في درج الماء 
المتكثف. وبناء علیھ سیكون من الواجب تفریغ درج 

الماء المتكثف في كل مرة یتم فیھا تجفیف الغسیل، 
وكذلك في حالة امتالء الدرج قبل انتھاء عملیة التجفیف.

قم بتوصیل خرطوم التفریغ كما یلي:
أخرج أیة كمالیات من الحلة..1

أخرج جمیع العناصر من الحقیبة..2

وضع الضبط األساسيالوضع
اضبط شدة صوت إشارات اإلشعارات 0

الصوتیة (مثال في نھایة عمل البرنامج).
اضبط شدة صوت إشارات التشغیل 8

الصوتیة.

0Off (إیقاف)
1Low (منخفض)
2Medium(متوسط) 
3High(مرتفع) 
4Very high(مرتفع جدا) 
32



arأوضاع ضبط الجھاز
أوضاع ضبط الجھاز2
یمكنك تفعیل أو إیقاف فعالیة قفل أمان األطفال وضبط أوضاع ضبط الجھاز

أوضاع الضبط األساسیة (مثال اإلشارات الصوتیة). 

قفل األطفال
یعمل تفعیل قفل أمان األطفال على منع تغییر أوضاع 

الضبط المضبوطة بلوحة التحكم عن طریق الخطأ.

تفعیل/إیقاف فعالیة قفل أمان األطفال:
اضغط واستمر في الضغط على ■

Child Lock 3 sec.D  
 ثوان.3 لمدة  ثوان)3(قفل أمان األطفال 

یبقى قفل أمان األطفال فعاال حتى بعد إیقاف  مالحظة:
الجھاز. وعند الرغبة في تغییر أوضاع الضبط على 
لوحة التحكم عند تشغیل الجھاز، فإنھ یلزم إیقاف 

فعالیة قفل أمان األطفال.

إشارة اإلشعار
 یمكنك تفعیل أو إیقاف فعالیة إشارة اإلشعار التي تصدر

في نھایة عمل البرنامج. إذا قمت بتفعیل وضع الضبط 
ھذا، فستصدر إشارة صوتیة بمجرد انتھاء عمل البرنامج.
قم بتفعیل/إیقاف فعالیة وضع ضبط الجھاز كما یلي:

.(اإلشارة الصوتیة)Signal Cاضغط على
تم تفعیل/إیقاف فعالیة إشارة اإلشعار التي تصدر في 

نھایة عمل البرنامج.

إذا لم تصدر إشارة عندما ینتھي عمل  مالحظة:
البرنامج على الرغم من أن إشارة اإلشعار مفعلة، 

فیمكنك تغییر وضع ضبط البرنامج. 

أوضاع الضبط األساسیة
یمكنك تعدیل بعض أوضاع الضبط األساسیة بالجھاز. 

استدعاء وإلجراء عملیات تعدیل الضبط یجب أوال 
:وضعیة الضبط

.)اضبط البرنامج على الوضع .1

(ھدف التجفیف) ü Drying Aim Ôاضغط .2
وفي الوقت ذاتھ:

.0اضبط البرنامج على الوضع .3
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arتشغیل الجھاز
تفریغ درج الماء المتكثف
یتكون الماء المتكثف في الجھاز أثناء تجفیف الغسیل.
وفي حالة عدم توصیل خرطوم تصریف بالجھاز، 
فسوف یتجمع الماء المتكثف من الجھاز في درج الماء 
المتكثف. وبناء علیھ سیكون من الواجب تفریغ درج 

الماء المتكثف في كل مرة یتم فیھا تجفیف الغسیل، 
وكذلك في حالة امتالء الدرج قبل انتھاء عملیة التجفیف.

أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي..1

قم بتفریغ الماء المتكثف..2

تنبیھ!
خطر حدوث أضرار صحیة أو ضرر مادي

الماء المتكثف غیر صالح للشرب وقد یكون ملوثًا 
بالوبر. الماء المتكثف الملوث قد یكون ضارا 
على صحتك ویتسبب في حدوث ضرر مادي. 

تجنب شرب الماء المتكثف أو إعادة استخدامھ.

ادفع درج الماء المتكثف في الجھاز مرة أخرى .3
حتى یثبت في مكانھ.

یقوم الفلتر الموجود بدرج الماء المتكثف  مالحظة:
بترشیح الماء المتكثف المستخدم أثناء دورة التنظیف 
األوتوماتیكي للجھاز. ویتم تنظیف الفلتر بتفریغ الماء 
المتكثف. احرص على فحص الفلتر بانتظام من حیث 

تراكم الرواسب، وتخلص منھا عند اللزوم. 
«تنظیف الفلتر في درج الماء المتكثف» في 

39صفحة

~
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arتشغیل الجھاز
تغییر البرنامج أو إضافة مزید من الغسیل
یمكنك إخراج أو إضافة غسیل وتغییر أو ضبط 

البرنامج في أي وقت أثناء التجفیف.

/Startافتح الباب أو اضغط على .1 A Reload 
 إلیقاف البرنامج مؤقتًا.(تشغیل/إضافة غسیل)

سوف تستمر الحلة في الدوران أثناء  مالحظة:
إجراء عملیة التبرید، حتى وإن قمت بإیقاف 

البرنامج بشكل مؤقت. یمكنك إیقاف عملیة التبرید 
في أي وقت عن طریق فتح الباب.

أضف أو أخرج قطع الغسیل..2
عند اللزوم اختر برنامجا مختلفا أو وضع ضبط .3

«العرض العام للبرامج» مختلف للبرنامج.
 23في صفحة

ال تقم بتغییر البرنامج أثناء عملیة التبرید. مالحظة:
أغلق باب الجھاز..4
/Startاضغط على .5 A Reload 

.(تشغیل/إضافة غسیل)

یتم تحدیث مدة البرنامج في وحدة العرض  مالحظة:
 تبعا لكمیة الغسیل والنداوة المتبقیة في الغسیل. قد تتغیر
القیم المعروضة بعد تغییر البرنامج أو كمیة الغسیل.

إلغاء البرنامج
یمكن إلغاء البرنامج في أي وقت من خالل فتح الباب 

/Startأو الضغط على الزر  A Reload 
.(تشغیل/إضافة غسیل)

تنبیھ!
خطر نشوب حریق. الغسیل قد یشتعل.

إذا قمت بإلغاء البرنامج، یجب علیك إخراج جمیع 
.قطع الغسیل من المجفف ونشرھا للتخلص من الحرارة

انتھاء البرنامج
“Ÿšتظھر الرسالة التالیة في وحدة العرض: 

إخراج الغسیل وإیقاف الجھاز
أخرج الغسیل..1

إلیقاف الجھاز.# اضغط على .2

~
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arتشغیل الجھاز
ضع الغسیل منفوشا في الحلة..4

أغلق باب الجھاز..5

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي بالجھاز أو الغسیل.

تأكد من عدم احتجاز الغسیل في الباب.

 تضيء لمبة حلة الجھاز بعد فتح الباب وغلقھ مالحظة:
وبمجرد بدء تشغیل البرنامج. تنطفئ اإلضاءة الداخلیة 

للحلة تلقائیا.

ضبط برنامج
إذا قمت بتفعیل قفل أمان األطفال، یجب  مالحظة:

علیك إیقاف فعالیتھ كي یتسنى لك ضبط برنامج. 
31صفحة

اضبط البرنامج المرغوب..1

تظھر أوضاع ضبط البرنامج في وحدة العرض.
عند اللزوم اضبط أوضاع ضبط البرنامج. .2

بدء تشغیل البرنامج
/Startاضغط على  A Reload 

.(تشغیل/إضافة غسیل)

عند الرغبة في منع ضبط البرنامج بدون  مالحظة:
قصد، یمكنك تفعیل قفل أمان األطفال. 

31صفحة

سیر البرنامج
یتم اإلشارة إلى حالة البرنامج في وحدة العرض.

عند اختیار أحد البرامج، یتم عرض وقت  مالحظة:
التجفیف المتوقع للكمیة القصوى المسموح بھا. ویقوم 
 مستشعر الرطوبة بقیاس درجة الرطوبة المتبقیة في
 الغسیل الذي یتم تجفیفھ. یتم ضبط مدة البرنامج والوقت
 المتبقي الظاھرین على وحدة العرض أوتوماتیكیا

حسب سیر عمل البرنامج واعتمادا على مدى رطوبة 
الغسیل (یُستثني من ذلك: البرامج المحددة بوقت).

~

~
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arتشغیل الجھاز
احرص على مراعاة النقاط التالیة عند فرز الغسیل 
المراد تجفیفھ:

لتحقیق نتیجة تجفیف متساویة، ینبغي علیك ■
االقتصار على تجفیف مالبس من نفس نوع 

النسیج وتركیبتھ سویا. 
إذا قمت بتجفیف منسوجات رفیعة وسمیكة 

ومتعددة الطبقات معًا، فسوف تجف بدرجات 
مختلفة.

استعن بالشروح التفصیلیة للمنسوجات المذكورة ■
مع برامج التجفیف الفردیة الختیار البرنامج األنسب. 

 23«العرض العام للبرامج» في صفحة

یمكنك اختیار برنامج محدد بوقت لزیادة  مالحظة: 
مدة التجفیف مع الغسیل الذي مازال رطبًا.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر بخامات الجھاز والغسیل

 تقم بتجفیف قطع المالبس أو المنسوجات التالیة في ال
الجھاز:

الغسیل المتسخ بالمذیبات أو الشمع أو الشحم.■
قطع المالبس غیر المغسولة.■
قطع المالبس المصنوعة من منسوجات غیر ■

مسامیة (مثل المغطاة بطبقة من المطاط).
قطع المالبس المصنوعة من منسوجات حساسة، ■

مثل الحریر والستائر المصنوعة من ألیاف صناعیة.

تشغیل الجھاز1
وضع الغسیل في الجھاز وتشغیلھتشغیل الجھاز

یجب نصب الجھاز وتوصیلھ بشكل سلیم.  مالحظة:
13صفحة

قم بتحضیر وفرز الغسیل..1
 لتشغیل الجھاز.#اضغط على .2

افتح الباب..3
تأكد من تفریغ الحلة تماما. وقم بتفریغھا عند 

اللزوم.

~

~
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arالغسیل
Zالغسیل
تحضیر الغسیلالغسیل

تحذیر:
خطر االنفجارات/نشوب حریق!

 ھناك بعض المواد یمكن أن تشتعل أثناء عملیة التجفیف
أو تتسبب حتى في اشتعال الجھاز أو انفجاره.

قم بتفریغ جیوب قطع الغسیل من أیة والعات سجائر 
أو أعواد ثقاب.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر بالحلة أو المالبس

 ترك األشیاء في جیوب المالبس قد یؤدي لحدوث ضرر
بالحلة والمالبس عند تشغیل الجھاز. قم بإخراج جمیع 
األغراض (مثل األشیاء المعدنیة) من جیوب المالبس.

قم بتحضیر الغسیل كما یلي:

اربط أجزاء أحزمة المالبس وأشرطة المئازر ■
وغیرھا معًا أو استخدم كیًسا للمالبس.

أغلق السحابات والخطافات والعروات واألزرار. ■
قم بغلق أزرار قطع الغسیل الكبیرة، مثل األغطیة.

احرص دائًما على تجفیف قطع الغسیل الصغیرة ■
للغایة، مثًال جوارب األطفال الرضع، مع قطع 

المالبس الكبیرة مثل المناشف.
استخدم البرامج المحددة بوقت مع المالبس المفردة.■
المالبس التریكو، مثل التي شیرتات والبلوفرات، ■

غالبًا ما تتعرض لالنكماش قلیًال عند تجفیفھا ألول 
مرة في المجفف. استخدم برنامًجا خفیفًا.

ال تقم بتجفیف المالبس سھلة العنایة بشكل زائد ■
عن الحد. حیث یزید ذلك من تجعد الغسیل.

بعض مواد التنظیف ومنتجات العنایة مثل النشا ■
أو مواد تنعیم المالبس تحتوي على جزیئات یمكن 
أن تترسب على مستشعر الرطوبة. وقد یؤثر ذلك 
على أداء المستشعر وبالتالي یؤثر على نتیجة التجفیف.

مالحظات
عند غسل المالبس التي تنوي تجفیفھا في –

المجفف استخدم الكمیة الصحیحة من مادة 
التنظیف ومنتجات العنایة تبعًا لما ھو محدد 

في إرشادات الجھة الصانعة.
قم بتنظیف مستشعر الرطوبة بانتظام –

.38صفحة

فرز الغسیل
قم بوضع الغسیل في الجھاز قطعة قطعة.  مالحظة:

وللحصول على تجفیف أكثر فعالیة، ال تضع حزمة 
كاملة من الغسیل في المجفف على مرة واحدة.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر بخامات المجفف أو الغسیل

الغسیل غیر المناسب للتجفیف في المجفف قد یلحق 
الضرر بالجھاز والمالبس عند تجفیفھ. وقبل تجفیف 
الغسیل، قم بفرزه طبقا للمعلومات المذكورة على 

تیكیت العنایة:

cمناسب للتجفیف في المجفف
aتجفیف في درجة حرارة عادیة
تجفیف في درجة حرارة منخفضة`
bال یُجفف في المجفف

~
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arالعرض العام للبرامج
أوضاع الضبط0

--------

الوظیفةضبط برنامج
بعض أوضاع الضبط ال یمكن تفعیلھا في بعض البرامج. ویتم عرض أوضاع الضبط المفعلة باألزرار أو یتم  مالحظة:

إبرازھا بشكل ساطع في وحدة العرض. یمكنك تغییر أو إیقاف فعالیة أوضاع الضبط المفعلة عن طریق تكرار الضغط على 
األزرار المعنیة في وحدة العرض.

ü Drying Aim Ô 
:(ھدف التجفیف)

یحدد مستوى التجفیف مدى رطوبة أو جفاف الغسیل بعد انتھاء عمل البرنامج.
بمجرد قیامك بضبط مستوى تجفیف، فسیتم االحتفاظ بھ للبرنامج المعني حتى بعد إیقاف 

 (أقطان).Cottonsالجھاز. استثناء: ال یتم حفظ أوضاع الضبط لبرنامج 
Ò Cupboard Dry Plus 
(تجفیف شدید مناسب للطي)

المالبس السمیكة متعددة الطبقات التي ال تجف بسرعة.

 Cupboard Dry»  
(تجفیف مناسب للطي)

المالبس العادیة أحادیة الطبقة.

ö Iron Dry 
(تجفیف مناسب للكي)

المالبس العادیة أحادیة الطبقة التي یلزم أن تظل رطبة بعد تجفیفھا وھي مناسبة للكي 
أو التعلیق.

Drying Level ô
 (مستوى التجفیف)

إذا ظل الغسیل رطبا للغایة بعد انتھاء برنامج التجفیف، فیمكنك ضبط درجة التجفیف 
للوصول إلى مستوى تجفیف خاص. لزیادة مستوى التجفیف، اضبط درجة التجفیف بین 

. ھذا یطیل مدة البرنامج ولكن تظل درجة الحرارة كما ھي.5 5 5و5
بمجرد قیامك بضبط درجة التجفیف للحصول على مستوى تجفیف معین، فسیتم االحتفاظ 

بوضع الضبط ھذا حتى بعد إیقاف الجھاز.
M Finished in ˜ ñ

(االنتھاء خالل) 
یمكنك تأخیر الوقت الذي سینتھي فیھ عمل البرنامج بمقدار یصل قبل بدء تشغیل البرنامج، 

. N وMساعة باستخدام 24إلى 
 ساعات، في وحدة العرض ویبدأ العد التنازلي 8ویظھر الوقت المضبوط بالساعات، مثال 

حتى یبدأ تشغیل البرنامج. بمجرد بدء تشغیل البرنامج، تظھر مدة البرنامج في وحدة العرض.
~ .51صفحةیرجى مراعاة المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة المحیطة  مالحظة:

M Finished in ˜ ñ
(االنتھاء خالل) 

على مراحل مقدار كل منھا البرامج المحددة بوقت \یمكن إطالة مدة التجفیف مع 
.N وMدقائق باستخدام10

M/N یمكنك استخدام أزرار االختیارMو N.لضبط قیم الضبط
´Less Ironing Q 60 

 (كي أقل)

´Less Ironing Q 120 
 (كي أقل)

تقوم الحلة بتحریك الغسیل على فترات منتظمة بعد التجفیف لمنع الكرمشة. یمكنك تفعیل أو 
Less Ironing´ دقیقة (باستخدام 60إیقاف فعالیة وظیفة منع التجعد األوتوماتیكیة لمدة  Q 60 

Less Ironing´ دقیقة (باستخدام 120) أو لمدة  دقیقة)60(كي أقل  Q 120 
). دقیقة)120(كي أقل 

Gentle s
(تجفیف معتدل) 

درجة حرارة منخفضة للمنسوجات الحساسة، مثال البولي أكریلیك أو اللیكرا، قد تزید من 
زمن التجفیف.

Start/A Reload 
(تشغیل/إضافة غسیل)

بدء وإلغاء وقطع عمل برنامج.
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arالعرض العام للبرامج
--------

Duvet 6(المفروشات المبطنة) 
المنسوجات أو الوسادات أو األلحفة أو مفارش السریر المحشوة باأللیاف الصناعیة.

قم بتجفیف قطع الغسیل الكبیرة بشكل منفصل. تُراعى التعلیمات المدونة على تیكیت  مالحظة:
العنایة.

كجم2.5

Down t(ریش ناعم) 
المالبس أو مفارش السریر أو األلحفة المحشوة بالریش الناعم.

مالحظات
قم بتجفیف قطع الغسیل الكبیرة بشكل منفصل.■
بمجرد أن ینتھي البرنامج، قم بھز قطع الغسیل لتوزیع الحشو وإزالة أیة جیوب رطوبة. ■

أعد بدء البرنامج إذا كانت ھناك ضرورة.

كجم1.5

] Sportswear(مالبس ریاضیة) 
مالبس الحمایة من الطقس والمالبس الثقیلة المزودة ببطانة غشائیة والمنسوجات المضادة للماء.

كجم1.5

Towels ç(المناشف) 
المناشف كثیرة االستعمال والبشاكیر المصنوعة من القطن.

كجم6

 ^Super Quick 40'  40 (سریع جدا(
منسوجات مختلطة مصنوعة من ألیاف صناعیة وأقطان خفیفة.

كجم1

; AllergyPlus(حساسیة زائدة) 
المنسوجات كثیرة االستعمال. 

البرنامج یصل إلى درجات حرارة مرتفعة. مناسب خصیصا لتلبیة أقصى متطلبات  مالحظة:
التنظیف الصحي.

كجم4
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arالعرض العام للبرامج
العرض العام للبرامج/
العرض العام للبرامج

الكمیة القصوى:البرنامج
اسم البرنامج

شرح موجز للبرنامج وقطع الغسیل التي یكون ھذا البرنامج مناسبا لھا.
كمیة الغسیل القصوى 

تتوقف على الوزن 
الجاف للمنسوجات

Cottons i(أقطان) 
قطع المالبس كثیرة االستعمال والمالبس التي تتحمل الغلیان المصنوعة من القطن أو الكتان.

كجم9

Easy-Care f(منسوجات سھلة العنایة) 
قطع المالبس المصنوعة من األلیاف الصناعیة أو المختلطة.

كجم3.5

Mix o(مختلط) 
كمیة غسیل مختلطة مؤلفة من منسوجات مصنوعة من القطن واأللیاف الصناعیة.

كجم3

Delicates 8(المنسوجات الحساسة) 
قطع المالبس الحساسة القابلة للغسل، مثل تلك المصنوعة من الساتان أو األلیاف الصناعیة أو 

المختلطة.

كجم2

Wool Finish ã(المعالجة النھائیة لألصواف) 
المنسوجات القابلة للغسل في الغسالة األوتوماتیكیة والمصنوعة من الصوف أو التي تحتوي على 

نسبة من الصوف.
مالحظات

یتم نفش الغسیل دون تجفیفھ.■
أخرج الغسیل بمجرد انتھاء عمل البرنامج ثم دعھ یجف.■

كجم0.5

Time Program Cold 5(برنامج زمني بارد) 
برنامج محدد بوقت لجمیع أنواع المنسوجات ما عدا المنسوجات المصنوعة من الصوف 

أو الحریر.
إلنعاش أو تھویة المالبس التي لم یتم ارتداؤھا كثیرا.

 یمكنك ضبط مدة البرنامج.  مالحظة:

كجم3

Time Program Warm 5(برنامج زمني دافئ) 
برنامج محدد بوقت لجمیع أنواع المنسوجات ما عدا الحریر.

مناسب للمالبس المجففة بشكل أولي أو المبللة بعض الشيء ولتجفیف المالبس السمیكة متعددة 
الطبقات.
مالحظات

قم بتجفیف األصواف واألحذیة الریاضیة وألعاب األطفال اللینة فقط باستخدام سلة األصواف.■
في البرنامج المحدد بوقت، ال یتم رصد الرطوبة المتبقیة بالغسیل بشكل أوتوماتیكي. إذا ظل ■

الغسیل مبتًال للغایة بعد انتھاء عمل برنامج التجفیف، فقم بإعادة البرنامج، وإذا لزم األمر، 
قم بإطالة مدة البرنامج. 

كجم3
 الكمیة القصوى لألصواف/
ألعاب األطفال اللینة في 
السلة: حمولة سلة واحدة
الكمیة القصوى لألحذیة 
في السلة: زوج أحذیة 

واحد

 ’Shirts/Blouses(قمصان/بلوزات) 
القمصان / البلوزات المصنوعة من القطن أو الكتان أو األلیاف الصناعیة أو المختلطة.

بمجرد تجفیف الغسیل، قم بكیھ أو تعلیقھ. حیث یسمح ذلك بتوزیع الرطوبة المتبقیة  مالحظة:
بالتساوي.

كجم1.5
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arشاشة البیان
--------

ð قم بتفریغ درج الماء
30صفحةالمتكثف 

قم بتفریغ درج الماء المتكثف ثم أعد تركیبھ. ■
30صفحة

/Startثم اضغط على الزر  A Reload 
(تشغیل/إضافة غسیل).

قم بتنظیف الفلتر الموجود في درج الماء المتكثف. ■
 االختیاري مركبًا، فتأكد أن *إذا كان خرطوم التصریف■

خرطوم التصریف:
32صفحةموصل بشكل صحیح. –
غیر متعرض لاللتواء أو الثني.–
غیر متعرض لإلعاقة أو االنسداد، مثال من خالل –

الترسبات.
قم بتشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز. ■
تأكد من عدم تراكم أیة ترسبات في وحدة القاعدة. افتح ■

غطاء منفذ الصیانة وقم بإزالة أیة ترسبات. 

~~

~

õ35صفحةتنظیف وحدة القاعدة وحدة القاعدة ~

ó شطف المبادل الحراري
األوتوماتیكي

یتم تنظیف المبادل الحراري أوتوماتیكیا. ال تجذب درج الماء 
المتكثف وال تقم بإلغاء البرنامج أثناء ظھور ھذا البیان.

برنامج العنایة األساسیة “§’
بالجھاز

ال یوجد خطأ. بعد مدة معینة سوف یوصیك الجھاز أوتوماتیكیا 
 بتشغیل برنامج العنایة األساسیة بالجھاز. قم بتشغیل برنامج

41صفحةالعنایة األساسیة بالجھاز.  ~

قد یصل الجھاز إلى درجات حرارة مرتفعة أثناء التجفیف. وظیفة التبرید£©•
ولغرض تبرید الغسیل، تقوم عملیة التبرید بخفض درجة الحرارة 
داخل الحلة. إذا لم یتم فتح الباب، تبدأ عملیة التبرید أوتوماتیكیا 

ثانیة في الحاالت التالیة:30بعد 

إیقاف البرنامج بشكل مؤقت■
إلغاء البرنامج■

یمكنك مواصلة تشغیل الجھاز أثناء عملیة التبرید.
مالحظات

تستمر الحلة في الدوران أثناء عملیة التبرید، حتى وإن قمت ■
بإیقاف البرنامج بشكل مؤقت.

ال تقم بتغییر البرنامج أثناء عملیة التبرید.■
 دقائق.10قد یستغرق ضبط درجة الحرارة ما یصل إلى ■
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arشاشة البیان
Yشاشة البیان
وحدة العرضشاشة البیان

المعلوماتالشرحالبیان/الرمز
مؤشر الحالةمضيء: حالة البرنامج:

eالتجفیف
öتجفیف للكوي

تجفیف مناسب للطي«
Qمنع التجعد

إیقاف مؤقت-˜-
Ÿš“انتھاء البرنامج

Òمستوى التجفیف مستوى التجفیفÒ Cupboard Dry Plus تجفیف شدید) 
مناسب للطي) مفعل

(تجفیف مناسب للطي) «Cupboard Dryمستوى التجفیف «
مفعل

ö مستوى التجفیفö Iron Dry(تجفیف مناسب للكي) مفعل 
5

55

5 55

درجة التجفیف لمستوى تجفیف ُمفعَّلدرجة التجفیف

مدة البرنامج المتوقعة بالساعات والدقائق.مدة البرنامج1:27مثًال 
3  h)  3(مدة تأخیر البرنامج بالساعات إذا قمت بتفعیل وقت انتھاء البرنامج ساعات"Ready in" 

(االنتھاء خالل). 
برنامج محدد بوقت مفعلبرنامج محدد بوقت\
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arالتعرف على الجھاز
واجھة الجھاز

 البرامج)
مفتاح اختیار البرنامج0

أدره: لضبط برنامج■
اضغط علیھ: لتشغیل/إیقاف الجھاز■

وحدة العرض8
تعرض أوضاع الضبط والمعلومات

األزرار@
ألوضاع ضبط البرامج والوظائف اإلضافیة/أوضاع ضبط الجھاز
20



arالتعرف على الجھاز
التعرف على الجھاز*
نظرة عامة على الجھازالتعرف على الجھاز 

30صفحةدرج الماء المتكثف )
لوحة التحكم0
 (حسب المودیل)اإلضاءة الداخلیة للحلة8
مدخل الھواء@
H 35صفحةافتح غطاء منفذ الصیانة بوحدة القاعدة
Pالباب
X(ال تقم بفكھ)غطاء قناة الھواء 

~

~
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arمقدمة مختصرة
الدلیل المرجعي السریع9
13صفحةیجب نصب الجھاز وتوصیلھ بشكل سلیم.  مالحظة: مقدمة مختصرة

--------

--------

--------

~

1

قبل بدء تشغیل 
البرنامج:

@@@

اختر أحد البرامج.قم بتشغیل الجھاز.افرز الغسیل.

2@@@

افتح الباب وضع 
الغسیل في الحلة.

عند اللزوم: قم بتعدیل أغلق الباب.
أوضاع ضبط البرنامج.

ابدأ تشغیل البرنامج.

3

بمجرد انتھاء 
البرنامج:

@@@

افتح الباب وأخرج قم بإیقاف الجھاز.
الغسیل.

قم بتفریغ درج الماء 
المتكثف.
18



arتركیب وتوصیل الجھاز
قم بتوصیل الجھاز كما یلي:

32صفحةتوصیل خرطوم التصریف. .1

قم بتوصیل قابس الجھاز في المقبس المخصص..2
تأكد أن قابس الكھرباء مثبت على الوجھ الصحیح..3

جھازك اآلن جاھز لالستخدام.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

یوجد بالجھاز مبرد وقد یتعرض للضرر إذا تم تشغیلھ 
فور عملیة النقل.

اترك الجھاز مستقرا لمدة ساعتین قبل االستخدام 
ألول مرة.

 إذا ساورك الشك، كلف أحد الفنیین المتخصصین مالحظة:
بتوصیل الجھاز.

قبل استخدام الجھاز للمرة األولى
قبل تشغیل الجھاز:

تحقق من عدم وجود أیة أضرار ظاھرة بالجھاز. 
ال تقم بتشغیل الجھاز إذا كان بھ ضرر. إذا واجھتك 
أیة مشكالت، یرجى االتصال بالموزع المتخصص 

أو مركزنا لخدمة العمالء.

عند تثبیت الجھاز وتوصیلھ بشكل صحیح،  مالحظة:
 یكون بذلك جاھزا لالستخدام. وال یلزم القیام بإجراءات

أخرى.

الكمالیات االختیاریة
 من خدمة ما بعد البیع:*اطلب الكمالیات االختیاریة

سلة األصواف:■
 قم بتجفیف أو تھویة قطع المالبس الصوفیة المفردة

واألحذیة الریاضیة وألعاب األطفال اللینة في سلة 
األصواف.

.WMZ20600رقم الطلب: –
القاعدة:■

لوضع وإخراج الغسیل بطریقة أسھل، ارفع 
مستوى مجففك بواسطة قاعدة.

یمكنك نقل الغسیل بواسطة سلة المالبس المدمجة 
في درج القاعدة.
رقم الطلب:

طقم تجمیع الغسالة والمجفف عمودیا:■
لتوفیر المكان یمكن وضع المجفف فوق غسالة 

مناسبة بنفس العرض والعمق. 
اقتصر على استخدام طقم التجمیع ھذا لتثبیت 

المجفف على الغسالة. 
رقم الطلب مع طاولة العمل القابلة لإلخراج: –

WTZ27400
رقم الطلب بدون طاولة العمل القابلة –

.WTZ27410لإلخراج: 
طقم تصریف الماء المتكثف:■

یمكنك تصریف الماء المتكثف في شبكة الصرف 
 الصحي عبر خرطوم تصریف. وعند اختیار تصریف
الماء المتكثف في شبكة الصرف الصحي، فلست 
بحاجة لتفریغ درج الماء المتكثف أثناء تشغیل 

برنامج التجفیف أو بعد كل استخدام للمجفف.
~رقم الطلب: –

~

اعتمادا على تجھیزات المجفف*

.WTZPW20D 
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arتركیب وتوصیل الجھاز
توصیل الجھاز
تحذیر:

خطر الصعق الكھربائي/نشوب حریق/
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!

إذا لم یتم تركیب الجھاز بشكٍل سلیم، فقد یؤدي ذلك 
إلى موقف خطیر. تأكد مما یلي:

 الجھد الكھربائي للشبكة بالمقبس الكھربائي یتطابق■
مع الجھد الكھربائي المقرر المدون على الجھاز 
(لوحة بیانات التمییز). قیمة األحمال الكھربائیة 
الموصلة ومصھر الحمایة الالزم مدونان على 

لوحة بیانات التمییز.
یجب عدم توصیل الجھاز بتیار كھربائي یمر على ■

جھاز تشغیل خارجي، مثل مؤقت، أو توصیلھ 
بدائرة كھربائیة عادةً ما یتم تشغیلھا وإطفاؤھا 

حسب االستخدام.
یجب أن یكون القابس الكھربائي والمقبس المزود ■

بوصلة حمایة متطابقین ونظام التأریض یجب أن 
یكون مركبًا بشكل صحیح.

یجب أن یكون التركیب بالمقطع العرضي الكافي.■
یجب أن یكون القابس الكھربائي في متناول الید ■

دائًما. إذا كان ذلك غیر ممكن، فیجب للتوافق مع 
تعلیمات األمان المعنیة تركیب مفتاح (فصل جمیع 
 األقطاب) في الوحدة الدائمة وفقًا لتعلیمات التركیب

الكھربائي.
في حالة استخدام قاطع دائرة للتیار المتبقي، ■

اقتصر على استخدام نوع یحمل العالمة التالیة: 
z. فوجود ھذه العالمة یعتبر بمثابة الطریقة 

الوحیدة للتأكد من أنھ یفي بجمیع اللوائح المعمول بھا.

تحذیر:
خطر الصعق الكھربائي/نشوب حریق/

حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!
إذا تم إجراء تعدیل لكابل كھرباء الجھاز أو حدث بھ 
ضرر، فقد یؤدي ذلك إلى حدوث صعق كھربائي أو 
قفلة كھربائیة أو نشوب حریق بفعل السخونة المفرطة.
یُحظر ثني كابل الكھرباء أو تعریضھ لالنحصار أو 

تعدیلھ، ویجب أال یالمس أیة مصادر سخونة.
تحذیر:

خطر نشوب حریق/حدوث ضرر مادي/
حدوث ضرر بالجھاز!

استخدام أسالك اإلطالة أو موصالت التیار قد یؤدي 
إلى نشوب حریق بفعل السخونة المفرطة أو حدوث 

قفلة كھربائیة.
قم بتوصیل الجھاز مباشرةً بمقبس كھربائي مؤرض 
تم تركیبھ بشكٍل صحیح. ال تستخدم أسالك إطالة أو 

موصالت للتیار أو قارنات متعددة المسارات.
تحذیر:

خطر اإلصابة!
إذا لم یتم تمریر الخراطیم وكابالت الكھرباء بشكٍل 

صحیح، فقد تشكل مصدًرا لخطر التعثر، مما قد یؤدي 
إلى التعرض لإلصابة.

قم بتمریر الخراطیم والكابالت بحیث ال تشكل مصدًرا 
لخطر التعثر.
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arتركیب وتوصیل الجھاز
تحذیر:
خطر اإلصابة!

الجھاز ثقیل للغایة. والقیام برفعھ قد یؤدي إلى ■
التعرض لإلصابة.

ال تقم برفع الجھاز بمفردك.
یوجد بالجھاز حواف حادة یمكن أن تتسبب في ■خطر اإلصابة!

تعرض یدیك لإلصابة بجروحٍ قطعیة.
ال تمسك الجھاز من حوافھ الحادة. وارتد قفازاٍت 

واقیة لرفعھ.

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

إذا ازدادت سخونة الجھاز بشكل مفرط، فقد ال یكون 
قادًرا على التشغیل بشكٍل صحیح، أو قد یؤدي ذلك 
إلى حدوث ضرر مادي أو حدوث ضرر بالجھاز.
 تأكد أن منفذ دخول الھواء بالجھاز ال یتعرض لالنسداد
 بأي حال من األحوال أثناء تشغیل الجھاز، وأن المنطقة

المحیطة بالجھاز بھا تھویة كافیة.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي وحدوث ضرر بالجھاز

 خضع الجھاز الختبار وظیفّي قبل مغادرة المصنع ومن
 ثم فقد توجد بھ میاه متبقیة. ھذه المیاه المتبقیة قد تتسرب

 درجة.40للخارج إذا مال الجھاز بزاویة أكبر من 

قم بتركیب الجھاز كما یلي:

ضع الجھاز على أرضیة نظیفة ومستویة وثابتة..1
تأكد من ضبط استواء الجھاز باستخدام میزان ماء..2

وإذا لزم األمر، أدر أرجل الجھاز للتأكد من ضبط .3
االستواء.

یمكنك اآلن توصیل الجھاز.

مالحظات
یجب أن تقف جمیع أرجل الجھاز بشكٍل ثابت ■

على األرض.
إذا لم تتم محاذاة األجھزة بشكل صحیح، فقد ینتج ■

عن ذلك أصوات ضجیج واھتزازات وتشغیل 
غیر منتظم للحلة و/أو تسریب الماء المتبقي من 

الجھاز.
15



arتركیب وتوصیل الجھاز
قم بإزالة عبوة التغلیف وجمیع األغطیة الواقیة .1
تماًما من الجھاز.

افتح الباب..2
أخرج جمیع الكمالیات من الحلة..3

یمكنك اآلن تركیب وتوصیل الجھاز.

تنبیھ!
خطر حدوث ضرر مادي وحدوث ضرر بالجھاز

قد تتسبب األغراض المتبقیة في الحلة وغیر المصممة 
للتشغیل مع الجھاز في حدوث ضرر مادي أو حدوث 

ضرر بالجھاز.
أخرج جمیع ھذه األغراض والملحقات من الحلة.

تركیب الجھاز
تحذیر:

خطر الموت!
قد یعرض األطفال أنفسھم لالحتجاز داخل األجھزة 

ویجدوا أنفسھم في موقف مھدد للحیاة.

ال تقم بتنصیب الجھاز خلف باب، ألن ذلك قد ■
یعیق فتح باب الجھاز أو یمنع فتحھ بشكٍل كامل.

 بمجرد وصول الجھاز إلى نھایة عمره االفتراضي،■
 قطع كابل قبلانزع قابسھ من المقبس الكھربائي 

الكھرباء، ثم اكسر القفل بباب الجھاز.
تحذیر:

خطر االنفجارات/نشوب حریق!
إذا كان ھناك تراب فحم أو دقیق في الھواء المحیط 

بالجھاز، فقد یتسبب ھذا في حدوث انفجار.
تأكد أن المنطقة المحیطة بالجھاز نظیفة أثناء تشغیلھ.

تحذیر:
خطر نشوب حریق/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
، وھي عبارة عن R290یحتوي الجھاز على مادة 

وسیط تبرید صدیق للبیئة ولكنھ قابل لالشتعال.
أبعد أي لھب مكشوف أو أیة مصادر إشعال عن الجھاز.

تحذیر:
خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
قد یھتز الجھاز أو یتحرك أثناء تشغیلھ، مما قد ■

 یؤدي إلى التعرض لإلصابة أو حدوث ضرر
مادي.

ضع الجھاز على أرضیة نظیفة ومستویة وصلبة، 
وقم بضبط استوائھ عن طریق األرجل الملولبة 

مسترشدًا في ذلك بمیزان ماء.
وضع ھذا الجھاز (تكدیسھ) بصورة غیر صحیحة ■خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!

 على سطح غسالة یمكن أن یؤدي إلى وقوع إصابات
أو أضرار مادیة و/أو وقوع ضرر بالجھاز.

في حالة االضطرار لوضع ھذا الجھاز فوق غسالة، 
 فیجب أن یكون للغسالة على األقل نفس العمق
والعرض اللذین للجھاز، ویجب تأمینھ في مكانھ 
باستخدام طقم التوصیل المناسب إذا كان متاحا. 

17صفحة
یجب تأمین الجھاز باستخدام طقم التوصیل ھذا. 

ال یسمح بتكدیس الجھاز بأي طریقة أخرى.
إذا أمسكت بأي جزء من األجزاء البارزة بالجھاز ■خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!

(مثًال من باب الجھاز) لغرض رفع الجھاز أو 
تحریكھ، فقد تنكسر ھذه األجزاء وتتسبب في 

تعرضك لإلصابة.
ال تمسك بأي جزٍء من األجزاء البارزة بالجھاز 

لغرض تحریك الجھاز.

~
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arنصائح توفیر الطاقة
نصائح توفیر الطاقة7
احرص على عصر الغسیل قبل التجفیف. كلما ■نصائح توفیر الطاقة

زادت درجة تجفیف الغسیل، قلت مدة برنامج 
التجفیف، وبالتالي یقل استھالك الطاقة.

ضع في الجھاز أقصى كمیة غسیل مسموح بھا ■
للبرامج. 

في حالة تجاوز الكمیة القصوى، فسوف  مالحظة:
تزداد مدة البرنامج وبالتالي یزداد استھالك الطاقة.

احرص على تشغیل الجھاز في غرفة جیدة ■
التھویة وتأكد أن منفذ دخول الھواء بالجھاز غیر 

مسدود، بحیث یتم تجدید الھواء دون عائق.
احرص على إزالة الوبر من الجھاز على فترات ■

منتظمة. حیث إن وجود الوبر في الجھاز یزید من 
مدة البرنامج وبالتالي یزداد استھالك الطاقة.

إذا لم تقم بأیة إجراءات على الجھاز لمدة طویلة ■
 قبل بدء البرنامج أو بعد انتھائھ یتحول الجھاز

أوتوماتیكیًا إلى وضع توفیر الطاقة. تنطفئ وحدة 
العرض ولمبات البیان بعد عدة دقائق ویومض 

/Startالزر  A Reload(تشغیل/إضافة غسیل) . 
إلنھاء طریقة توفیر الطاقة، لن تحتاج سوى القیام 
بأي إجراء على الجھاز، كأن تفتح باب المجفف 

وتغلقھ مثال.
إذا لم تقم بأیة إجراءات على الجھاز لمدة طویلة ■

بینما الجھاز في وضع توفیر الطاقة، فسوف 
یتوقف الجھاز من تلقاء نفسھ.

تركیب وتوصیل الجھاز5
مرفق مع الجھازتركیب وتوصیل الجھاز

المستندات الموردة (مثل دلیل التركیب )
والتشغیل)

أجزاء التثبیت0
لتثبیت خرطوم التصریف  Uقطعة على شكل 8

في مكانھ
خرطوم التصریف@
Hمھایئ التوصیل
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arإرشادات األمان
تحذیر:
خطر التسمم!

یمكن أن تنبعث أبخرة سامة من المنظفات 
المحتویة على مذیبات، مثًال مذیب التنظیف.

ال تستخدم منظفات محتویة على مذیبات.
تحذیر:

 خطر الصعق الكھربائي/حدوث ضرر مادي/
حدوث ضرر بالجھاز!

إذا توغلت الرطوبة إلى داخل الجھاز، فقد 
یتسبب ذلك في حدوث قفلة كھربائیة.

ال تستخدم أجھزة الغسل بالضغط العالي أو 
 أجھزة التنظیف بالبخار أو خرطوًما أو مسدس

رذاذ لتنظیف جھازك.
تحذیر:

خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/
حدوث ضرر بالجھاز!

استخدام قطع غیار وكمالیات موردة من قبل 
شركات أخرى یمثل خطًرا وقد یؤدي إلى 

التعرض لإلصابة أو حدوث ضرر مادي أو 
حدوث ضرر بالجھاز.

لدواعي األمان اقتصر على استخدام قطع 
الغیار والكمالیات األصلیة.

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

المنظفات ومواد المعالجة األولیة للغسیل 
(مثًال مزیالت البقع وإسبریھات الغسل 

األولي وخالفھ) یمكن أن تتسبب في حدوث 
ضرر عند مالمستھا ألسطح الجھاز. لذلك 

یرجى مراعاة ما یلي:

ال تجعل ھذه المواد تالمس أسطح الجھاز.■
ال تقم بتنظیف الجھاز إال باستخدام الماء ■

وقطعة قماش ناعمة مبللة.
قم على الفور بإزالة أیة بقایا من مادة ■

الغسل أو اإلسبراي أو أیة بقایا أخرى.
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arإرشادات األمان
األشیاء الخفیفة مثل الشعر والوبر یمكن ■
أن یتم شفطھا داخل منفذ الھواء عندما 

یكون الجھاز مشغًال.
أبعد ھذه األشیاء عن الجھاز.

قد یتشوه الفوم أو المطاط الرغوّي أو ■
ینصھر إذا تم تجفیفھ في الجھاز.

ال تقم بتجفیف قطع الغسیل المحتویة 
على فوم أو مطاط رغوي في الجھاز.

إذا قمت بوضع كمیة خاطئة من مادة ■
الغسل أو مادة التنظیف في الجھاز، فقد 
یؤدي ذلك إلى حدوث ضرر مادي أو 

حدوث ضرر بالجھاز.
استخدم مواد الغسل/العنایة/التنظیف 

وُمنعمات المالبس وفقًا لتعلیمات الجھة 
الصانعة.

إذا ازدادت سخونة الجھاز بشكل مفرط، ■
فقد ال یكون قادًرا على التشغیل بشكٍل 
صحیح، أو قد یؤدي ذلك إلى حدوث 

ضرر مادي أو حدوث ضرر بالجھاز.
تأكد أن منفذ دخول الھواء بالجھاز 
ال یتعرض لالنسداد بأي حال من 
األحوال أثناء تشغیل الجھاز، وأن 

المنطقة المحیطة بالجھاز بھا تھویة كافیة.

التنظیف/الصیانة
تحذیر:

خطر الموت!
الجھاز مشغل بالكھرباء. یكون ھناك خطر 
الصعق الكھربائي في حالة مالمسة األجزاء 
الناقلة للجھد الكھربائي. لذلك یرجى مراعاة 

ما یلي:

قم بإیقاف الجھاز. افصل الجھاز عن ■
مصدر اإلمداد بالتیار (انزع القابس من 

المقبس).
ال تمسك القابس الكھربائي أبدًا بأیٍد مبتلة.■
عند نزع القابس الكھربائي من المقبس، ■

أمسك دائًما من القابس نفسھ ولیس من 
كابل الكھرباء مطلقًا، وإال فقد یؤدي ذلك 

إلى حدوث ضرر بكابل الكھرباء.
ال تقم بإجراء أیة تعدیالت فنیة على ■

الجھاز أو على خصائصھ.
اإلصالحات أو أیة أعمال أخرى تُجرى ■

على الجھاز یجب أن یتم تنفیذھا فقط من 
قبل مركزنا لخدمة العمالء أو فني 

كھرباء. والشيء نفسھ یسري على تغییر 
كابل الكھرباء (عند اللزوم).

یمكن طلب كابالت الكھرباء البدیلة من ■
مركزنا لخدمة العمالء.
11



arإرشادات األمان
ال تقم بإیقاف الجھاز قبل انتھاء دورة ■
التجفیف، ما لم تقم بإخراج جمیع قطع 
الغسیل من الحلة على الفور ونشرھا 

(للتخلص من الحرارة).
تحذیر:

خطر التسمم/وقوع ضرر مادي!
الماء المتكثف غیر صالح للشرب وقد یكون 
ملوثًا بالوبر. الماء المتكثف الملوث قد یكون 
ضاًرا بالصحة ویمكن أن یتسبب في حدوث 

ضرر مادي.
تجنب شربھ أو إعادة استخدامھ.

تحذیر:
خطر التسمم!

یمكن أن تنبعث أبخرة سامة من المنظفات 
المحتویة على مذیبات، مثًال مذیب التنظیف.

ال تستخدم منظفات محتویة على مذیبات.
تحذیر:

خطر اإلصابة!
إذا استندت بوزن جسمك/جلست على ■

باب الجھاز وھو مفتوح، فقد یتعرض 
الجھاز لالنقالب، مما قد یؤدي إلى 

التعرض لإلصابة.
ال تستند بوزن جسمك على باب الجھاز 

وھو مفتوح.

 إذا صعدت فوق الجھاز، فقد ینكسر سطح■
العمل، مما قد یؤدي إلى التعرض لإلصابة.

ال تصعد فوق الجھاز.
 إذا أدخلت یدیك في الحلة أثناء استمرارھا■

في الدوران، فإنك تعرض یدیك لخطر 
اإلصابة.

.انتظر حتى تتوقف الحلة عن الدوران

تنبیھ!
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز

إذا تجاوزت كمیة الغسیل في الجھاز ■
سعة التحمیل القصوى الخاصة بھ، فقد 
 ال یكون الجھاز قادًرا على التشغیل بشكٍل
 صحیح، أو قد یؤدي ذلك إلى حدوث
ضرر مادي أو حدوث ضرر بالجھاز.

ال تتجاوز سعة التحمیل القصوى للغسیل 
الجاف. تأكد من االلتزام بسعات التحمیل 
 القصوى المحددة لكل برنامج من البرامج.

23صفحة
إذا قمت بتشغیل الجھاز بدون القط ■

الوبر (مثل فلتر الوبر، مجمع الوبر، 
اعتمادًا على مواصفات الجھاز) أو إذا 

كان القط الوبر غیر مكتمل أو تالفًا، فقد 
یؤدي ذلك إلى وقوع ضرر بالجھاز.

ال تقم بتشغیل الجھاز بدون القط الوبر 
أو إذا كان القط الوبر غیر مكتمل أو تالفًا.

~
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arإرشادات األمان
التشغیل
تحذیر:

خطر االنفجارات/نشوب حریق!
الغسیل الذي المس مواد مذیبة أو زیتًا أو 
شمعًا أو مزیل شمع أو ألوان أو شحًما أو 
مزیل بقع قد یشتعل إذا تم تجفیفھ في ھذا 
الجھاز أو یتسبب حتى في حدوث انفجار 

بالجھاز. لذلك یرجى مراعاة ما یلي:

اشطف الغسیل جیدًا بماٍء فاتر ومنظف ■
قبل تجفیفھ في الجھاز.

ال تضع غسیًال لیُجفَّف في ھذا الجھاز ■
دون غسلھ أوًال.

ال تستخدم الجھاز إذا تم استعمال مواد ■
كیمیائیة صناعیة في تنظیف الغسیل.

تحذیر:
خطر االنفجارات/نشوب حریق!

أیة مواد متبقیة في فلتر الوبر یمكن أن ■
تشتعل أثناء عملیة التجفیف، أو تتسبب 

حتى في اشتعال الجھاز أو انفجاره.
قم بتنظیف فلتر الوبر بانتظام.

ھناك بعض المواد یمكن أن تشتعل أثناء ■
 عملیة التجفیف أو تتسبب حتى في اشتعال

الجھاز أو انفجاره.
قم بتفریغ جیوب قطع الغسیل من أیة 

والعات سجائر أو أعواد ثقاب.

إذا كان ھناك تراب فحم أو دقیق في ■
الھواء المحیط بالجھاز، فقد یتسبب ھذا 

في حدوث انفجار.
تأكد أن المنطقة المحیطة بالجھاز نظیفة 

أثناء تشغیلھ.
تحذیر:

خطر نشوب حریق/حدوث ضرر مادي/
حدوث ضرر بالجھاز!

، وھي R290یحتوي الجھاز على مادة 
عبارة عن وسیط تبرید صدیق للبیئة ولكنھ 

قابل لالشتعال.
أبعد أي لھب مكشوف أو أیة مصادر إشعال 

عن الجھاز.

تحذیر:
خطر نشوب حریق/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
إذا تم إلغاء أحد البرامج قبل انتھاء دورة 

التجفیف، فھذا یحول دون أن یبرد الغسیل 
بالشكل الكافي، ویمكن أن یؤدي إلى اشتعال 
الغسیل، أو قد ینتج عنھ ضرر مادي أو 

ضرر بالجھاز.

أثناء الجزء األخیر من دورة التجفیف، ■
ال یتم تسخین الغسیل الموجود في الحلة 
 (دورة تبرید). وھذا لضمان أن یبقى الغسیل

في درجة حرارة ال تعرضھ للضرر.
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arإرشادات األمان
تحذیر:
خطر اإلصابة/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
قد یھتز الجھاز أو یتحرك أثناء تشغیلھ، ■

مما قد یؤدي إلى التعرض لإلصابة أو 
حدوث ضرر مادي.

 ضع الجھاز على أرضیة نظیفة ومستویة
وصلبة، وقم بضبط استوائھ عن طریق 

األرجل الملولبة مسترشدًا في ذلك 
بمیزان ماء.

وضع ھذا الجھاز (تكدیسھ) بصورة ■
غیر صحیحة على سطح غسالة یمكن 

أن یؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار 
مادیة و/أو وقوع ضرر بالجھاز.

في حالة االضطرار لوضع ھذا الجھاز 
فوق غسالة، فیجب أن یكون للغسالة 

على األقل نفس العمق والعرض اللذین 
للجھاز، ویجب تأمینھ في مكانھ 

باستخدام طقم التوصیل المناسب إذا كان 
17صفحةمتاحا. 

یجب تأمین الجھاز باستخدام طقم 
التوصیل ھذا. ال یسمح بتكدیس الجھاز 

بأي طریقة أخرى.

 إذا أمسكت بأي جزء من األجزاء البارزة■
بالجھاز (مثًال من باب الجھاز) لغرض 

تنكسر ھذه رفع الجھاز أو تحریكھ، فقد 
 لإلصابة.األجزاء وتتسبب في تعرضك

ال تمسك بأي جزٍء من األجزاء البارزة 
بالجھاز لغرض تحریك الجھاز.

تحذیر:
خطر اإلصابة!

 الجھاز ثقیل للغایة. والقیام برفعھ قد یؤدي■
إلى التعرض لإلصابة.

ال تقم برفع الجھاز بمفردك.
یوجد بالجھاز حواف حادة یمكن أن ■

تتسبب في تعرض یدیك لإلصابة 
بجروحٍ قطعیة.

ال تمسك الجھاز من حوافھ الحادة. 
وارتد قفازاٍت واقیة لرفعھ.

إذا لم یتم تمریر الخراطیم وكابالت ■
الكھرباء بشكٍل صحیح، فقد تشكل 

مصدًرا لخطر التعثر، مما قد یؤدي إلى 
التعرض لإلصابة.

قم بتمریر الخراطیم والكابالت بحیث 
ال تشكل مصدًرا لخطر التعثر.

~

8



arإرشادات األمان
یجب أن یكون القابس الكھربائي في ■
متناول الید دائًما. إذا كان ذلك غیر 
ممكن، فیجب للتوافق مع تعلیمات 

األمان المعنیة تركیب مفتاح (فصل 
جمیع األقطاب) في الوحدة الدائمة وفقًا 

لتعلیمات التركیب الكھربائي.
في حالة استخدام قاطع دائرة للتیار ■

اقتصر على استخدام نوع یحمل المتبقي، 
 . فوجود ھذه العالمةzالعالمة التالیة: 

یعتبر بمثابة الطریقة الوحیدة للتأكد من 
أنھ یفي بجمیع اللوائح المعمول بھا.

تحذیر:
خطر الصعق الكھربائي/نشوب حریق/

حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!
إذا تم إجراء تعدیل لكابل كھرباء الجھاز أو 
حدث بھ ضرر، فقد یؤدي ذلك إلى حدوث 
صعق كھربائي أو قفلة كھربائیة أو نشوب 

حریق بفعل السخونة المفرطة.
یُحظر ثني كابل الكھرباء أو تعریضھ 

لالنحصار أو تعدیلھ، ویجب أال یالمس أیة 
مصادر سخونة.

تحذیر:
خطر نشوب حریق/حدوث ضرر مادي/

حدوث ضرر بالجھاز!
استخدام أسالك اإلطالة أو موصالت التیار 
قد یؤدي إلى نشوب حریق بفعل السخونة 

المفرطة أو حدوث قفلة كھربائیة.
قم بتوصیل الجھاز مباشرةً بمقبس كھربائي 
مؤرض تم تركیبھ بشكٍل صحیح. ال تستخدم 
أسالك إطالة أو موصالت للتیار أو قارنات 

متعددة المسارات.
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arإرشادات األمان
تحذیر:
خطر االختناق!

في حالة السماح لألطفال باللعب بعبوة 
التغلیف/الرقائق البالستیكیة أو أجزاء 

التغلیف، فإنھم قد یطوقون أنفسھم بھا أو 
یربطونھا على رؤوسھم ویتعرضون لالختناق. 

احفظ عبوة التغلیف والرقائق البالستیكیة 
وأجزاء التغلیف بعیدًا عن متناول األطفال.

تحذیر:
خطر التسمم!

مواد الغسل والعنایة یمكن أن تؤدي إلى 
التسمم في حالة ابتالعھا.

اتصل بالطبیب في حالة ابتالعھا سھًوا. 
احفظ مواد الغسل والعنایة بعیدًا عن متناول 

األطفال.
تحذیر:

تھیجات العینین/البشرة!
مالمسة مواد الغسل أو العنایة یمكن أن 
یتسبب في حدوث تھیجات بالعینین/البشرة.
 اشطف العینین/البشرة جیدًا في حالة مالمستھما
لمواد الغسل أو العنایة. احفظ مواد الغسل 

والعنایة بعیدًا عن متناول األطفال.

التركیب
تحذیر:

خطر الصعق الكھربائي/نشوب حریق/
حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجھاز!
إذا لم یتم تركیب الجھاز بشكٍل سلیم، فقد 

یؤدي ذلك إلى موقف خطیر. تأكد مما یلي:

 الجھد الكھربائي للشبكة بالمقبس الكھربائي■
 یتطابق مع الجھد الكھربائي المقرر المدون
على الجھاز (لوحة بیانات التمییز). قیمة 
األحمال الكھربائیة الموصلة ومصھر 
الحمایة الالزم مدونان على لوحة بیانات 

التمییز.
یجب عدم توصیل الجھاز بتیار كھربائي ■

 یمر على جھاز تشغیل خارجي، مثل
مؤقت، أو توصیلھ بدائرة كھربائیة عادةً 
ما یتم تشغیلھا وإطفاؤھا حسب االستخدام.

یجب أن یكون القابس الكھربائي ■
والمقبس المزود بوصلة حمایة متطابقین 

ونظام التأریض یجب أن یكون مركبًا 
بشكل صحیح.

یجب أن یكون التركیب بالمقطع ■
العرضي الكافي.
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arإرشادات األمان
إرشادات األمان)
یتم تقدیم تحذیرات وتعلیمات األمان التالیة إرشادات األمان

لحمایتك من اإلصابة ولمنع حدوث ضرر 
مادي باألشیاء المحیطة.

 إال أنھ من المھم اتخاذ االحتیاطات الضروریة
والتصرف بالحرص الالزم عند تركیب أو 

صیانة أو تنظیف أو تشغیل الجھاز.

األطفال/األفراد/الحیوانات األلیفة
تحذیر:

خطر الموت!
األطفال أو األفراد اآلخرون غیر القادرین 
على تقییم المخاطر الكامنة عند استخدام 
الجھاز قد یعرضوا أنفسھم لإلصابة أو قد 

یجدوا أنفسھم في مواقف مھددة للحیاة. لذلك 
یرجى مراعاة ما یلي:

یمكن استخدام الجھاز من قِبَل األطفال ■
 سنوات أو األشخاص الذین 8فوق سن 

یعانون من نقص في القدرات الجسمانیة 
أو الحسیة أو العقلیة أو األشخاص الذین 
 لدیھم قصور في الخبرة أو المعرفة شریطة
أن یتم مراقبتھم أو إذا تم توجیھھم إلى 
كیفیة استعمال الجھاز بأمان مع التأكد 
 من إدراكھم لألخطار الكامنة في استخدام

الجھاز.
یجب أال یعبث األطفال بھذا الجھاز.■

ال تسمح لألطفال بتنظیف أو صیانة ھذا ■
الجھاز دون مراقبة.

 سنوات وكذلك 3أبعد األطفال دون سن ■
الحیوانات األلیفة عن ھذا الجھاز.

ال تترك الجھاز دون مراقبة إذا كان ■
موجودًا بالقرب منھ أطفال أو أشخاص 

آخرون ال یستطیعون تقدیر المخاطر.
تحذیر:

خطر الموت!
قد یعرض األطفال أنفسھم لالحتجاز داخل 
األجھزة ویجدوا أنفسھم في موقف مھدد 

للحیاة.

ال تقم بتنصیب الجھاز خلف باب، ألن ■
ذلك قد یعیق فتح باب الجھاز أو یمنع 

فتحھ بشكٍل كامل.
بمجرد وصول الجھاز إلى نھایة عمره ■

االفتراضي، انزع قابسھ من المقبس 
 قطع كابل الكھرباء، ثم قبلالكھربائي 

اكسر القفل بباب الجھاز.
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arاالستعمال المطابق للتعلیمات
Ö40 . . . . . . . . . . . . . . .العنایة بالجھاز
40. . . . . . .تحضیر الجھاز ألعمال العنایة بالجھاز
41. . . . . . .تشغیل برنامج العنایة األساسیة بالجھاز

43. . . . . . . .تشغیل برنامج العنایة المكثفة بالجھاز

46. . . . . . . .إرشادات مساعدة مع الجھاز3

L49. . . . . . . . . . . . . . . . . .نقل الجھاز

50 . . . . . . . . . . . . . . . .قیم االستھالك]
50 . . . . . . . . . . . . . . . . . .جدول قیم االستھالك

50. . . . . . . .البرامج األعلى كفاءة للمالبس القطنیة

51. . . . . . . . . . . . . .المواصفات الفنیة}

51 . . . . . . . . . . .التخلص من المخلفات(

52 . . . . . . . . . . . . . . . .خدمة العمالء4

االستعمال المطابق للتعلیمات8
ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.■االستعمال المطابق للتعلیمات

ال تقم بتركیب أو تشغیل ھذا الجھاز في أیة أماكن ■
 معرضة لخطر التجمد و/أو في األماكن المكشوفة.

یكون ھناك خطر تعرض الجھاز للضرر في حالة 
تجمد الماء المتبقي بداخلھ. إذا تجمدت الخراطیم، 

فإنھا قد تتمزق/تنفجر.
یجب استخدام ھذا الجھاز ألغراض التجفیف ■

 وإنعاش الغسیل المنزلي فقط، المكون من قطع
مالبس تم غسلھا بالماء ومناسبة للتجفیف في 

المجفف (انظر تیكت المالبس). واستخدام الجھاز 
 ألي غرض آخر یعتبر خروًجا عن نطاق االستخدام

المخصص لھ الجھاز ویُحظر القیام بذلك.
ھذا الجھاز مناسب لالستخدام حتى ارتفاع ■

متر فوق مستوى سطح البحر.2000

قبل تشغیل الجھاز:
تحقق من عدم وجود أیة أضرار ظاھرة بالجھاز. 

ال تقم بتشغیل الجھاز إذا كان بھ ضرر. إذا واجھتك 
أیة مشكالت، یرجى االتصال بالموزع المتخصص أو 

مركزنا لخدمة العمالء.
احرص على قراءة واتباع دلیل التشغیل والتركیب 
وجمیع المعلومات األخرى المرفقة مع ھذا الجھاز.
احتفظ بالمستندات الستعمالھا فیما بعد أو لتسلیمھا 

للمالك الجدید.
4



ar
???????? ??????? ???? arفھرس المحتویات

4 . . . . . . . . االستعمال المطابق للتعلیمات8

5. . . . . . . . . . . . . . . . إرشادات األمان)
5 . . . . . . . . . . . األطفال/األفراد/الحیوانات األلیفة

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التركیب
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشغیل

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنظیف/الصیانة

13 . . . . . . . . . . . . نصائح توفیر الطاقة7

13 . . . . . . . . . . تركیب وتوصیل الجھاز5
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرفق مع الجھاز

14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركیب الجھاز
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصیل الجھاز

17. . . . . . . . . . قبل استخدام الجھاز للمرة األولى
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . الكمالیات االختیاریة

18 . . . . . . . . . . الدلیل المرجعي السریع9

19 . . . . . . . . . . . . التعرف على الجھاز*
19. . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة على الجھاز

20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجھة الجھاز

Y21 . . . . . . . . . . . . . . . . شاشة البیان

23 . . . . . . . . . . . العرض العام للبرامج/

25 . . . . . . . . . . . . . . . أوضاع الضبط0

Z26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغسیل
26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحضیر الغسیل

26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرز الغسیل

27. . . . . . . . . . . . . . . . تشغیل الجھاز1
27 . . . . . . . . . وضع الغسیل في الجھاز وتشغیلھ

28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضبط برنامج
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . بدء تشغیل البرنامج

28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیر البرنامج
29 . . . . تغییر البرنامج أو إضافة مزید من الغسیل

29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلغاء البرنامج
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتھاء البرنامج

29. . . . . . . . . . . . إخراج الغسیل وإیقاف الجھاز
30 . . . . . . . . . . . . . . تفریغ درج الماء المتكثف

31 . . . . . . . . . . . . أوضاع ضبط الجھاز2
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قفل األطفال

31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إشارة اإلشعار
31. . . . . . . . . . . . . . . أوضاع الضبط األساسیة

Œ32 . . . . . . . . . . . . تفریغ الماء المتكثف

D35 . . . . . . . . . . . . . التنظیف والصیانة
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مجففك الجدید
بوش.لقد وقع اختیارك على مجفف من ماركة

برجاء تخصیص بضع دقائق من وقتك لقراءة ھذا 
الدلیل والتعرف على مزایا مجففك.

بوش، لضمان استیفاء متطلبات الجودة الفائقة لماركة
یتم فحص كل مجفف یغادر مصنعنا بعنایة للتأكد من 

كفاءة أدائھ لوظائفھ وخلوه من أیة عیوب.

للمزید من المعلومات عن تشكیلة منتجاتنا والكمالیات 
وقطع الغیار والخدمات، تفضل بزیارة موقعنا على 

 أو اتصلwww.bosch-home.comاإلنترنت
بمراكزنا لخدمة العمالء.

إذا كان دلیل التشغیل والتركیب یتناول شرح مودیالت 
مختلفة، فسوف یُشار إلى أیة اختالفات في المواضع 

المعنیة في النص.

اقرأ دلیل التشغیل والتركیب ھذا قبل تشغیل المجفف.

قواعد العرض
 تحذیر!:

ھذا الجمع بین الرمز والكلمة التنبیھیة یشیر إلى موقف 
ربما یكون خطیًرا. وعدم مراعاة ذلك التحذیر یمكن أن 

یؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابات.

تنبیھ!
ھذه الكلمة التنبیھیة تشیر إلى موقف ربما یكون خطیًرا. 
وعدم مراعاة ذلك التنبیھ یمكن أن یؤدي إلى أضرار 

مادیة و/أو بیئیة.

مالحظة/نصیحة
معلومات بشأن االستخدام المثالي للجھاز/أیة معلومات 

أخرى مفیدة.

1 .2 .3 / .a  (b  (c(

یتم عرض الخطوات باألرقام أو الحروف.

■- /

یتم عرض القوائم من خالل مربع صغیر أو شرطة.
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	10. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.

	ملاحظة:
	تنبيه!
	خطر حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجهاز


	D التنظيف والصيانة
	التنظيف والصيانة
	تنظيف الجهاز
	: تحذير
	خطر الموت!
	: تحذير
	خطر التسمم!
	: تحذير
	خطر الصعق الكهربائي/حدوث ضرر مادي/ حدوث ضرر بالجهاز!
	تنبيه!
	حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجهاز

	تنظيف وحدة القاعدة
	ملاحظة:
	1. افتح غطاء منفذ الصيانة من المقبض.
	2. قم بتحرير الأذرع بغطاء المبادل الحراري.
	3. اجذب غطاء المبادل الحراري للخارج من خلال مقبضه.
	4. قم بإزالة كل الوبر من غطاء المبادل الحراري واخلع فلتر الوبر.

	ملاحظة:
	5. اشطف غطاء المبادل الحراري من الداخل وفلتر الوبر جيدًا تحت الماء الجاري وجففهما.
	ملاحظات
	6. اجذب مجمع الوبر للخارج بشكل أفقي.


	ملاحظة:
	7. افتح مجمع الوبر وأزل كل الوبر.
	8. اشطف فلتر مجمع الوبر جيدًا تحت الماء الجاري وجففه.
	ملاحظات
	9. أغلق مجمع الوبر.


	ملاحظة:
	10. ادفع مجمع الوبر للداخل في وضع أفقي لأقصى مسافة يمكنه الوصول إليها.
	11. أدخل غطاء المبادل الحراري من خلال مقبضه.

	ملاحظة:
	12. قم بتأمين الأذرع بغطاء المبادل الحراري.
	13. أغلق غطاء منفذ الصيانة.
	تنبيه!
	حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجهاز


	تنظيف مستشعر الرطوبة
	ملاحظة:
	1. افتح الباب.
	2. قم بتنظيف مستشعر الرطوبة باستخدام إسفنجة خشنة.
	تنبيه!
	خطر حدوث ضرر بمستشعر الرطوبة.


	تنظيف الفلتر في درج الماء المتكثف
	ملاحظة:
	1. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي.
	2. قم بتفريغ الماء المتكثف.
	3. اخلع الفلتر.
	4. قم بتنظيف الفلتر تحت ماء صنبور دافئ أو في غسالة الأطباق.

	ملاحظة:
	5. ادفع الفلتر للداخل إلى أن يثبت في موضعه.
	تنبيه!
	إذا لم يتم إدخال الفلتر، فقد يتسرب الوبر داخل الجهاز ويعرضه للضرر.
	6. ادفع درج الماء المتكثف في المجفف حتى يثبت في مكانه.




	Ö العناية بالجهاز
	العناية بالجهاز
	: تحذير
	خطر الإصابة باكتواءات/حدوث ضرر مادي/ حدوث ضرر بالجهاز!
	: تحذير
	خطر التسمم/وقوع ضرر مادي!
	تحضير الجهاز لأعمال العناية بالجهاز
	تحضير الجهاز لأعمال العناية بالجهاز
	1. قم بتنظيف وحدة القاعدة. صفحة 35
	2. افتح الباب.
	3. أخرج الغسيل.
	4. أغلق باب الجهاز.
	5. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغه.
	6. اضغط على # لتشغيل الجهاز.

	تحضير درج الماء المتكثف لأعمال العناية بالجهاز
	1. اخلع المصد المُركب في التجويف على درج الماء المتكثف.
	2. اقلب درج الماء المتكثف بزاوية 180° على جانبه السفلي وأدخل المصد.
	3. قم بتنظيف الفلتر الموجود في درج الماء المتكثف. صفحة 39

	ملاحظة:

	تشغيل برنامج العناية الأساسية بالجهاز
	ملاحظات
	1. قم بتحضير الجهاز لغرض العناية به. صفحة 40
	2. اضبط البرنامج على الوضع 1.
	3. اضغط واستمر في الضغط على ü Drying Aim Ô (هدف التجفيف). في نفس الوقت:
	4. اضبط البرنامج على الوضع 4.
	5. اسكب حوالي ^ 1 لتر من ماء الصنبور الدافئ في درج الماء المتكثف.

	ملاحظة:
	6. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.
	7. اضغط على Start/ A Reload (تشغيل/إضافة غسيل).
	8. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغه.
	9. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.
	10. اضغط على # لإيقاف الجهاز.


	تشغيل برنامج العناية المكثفة بالجهاز
	ملاحظات
	: تحذير
	خطر الإصابة/حدوث ضرر مادي/ حدوث ضرر بالجهاز!
	تنبيه!
	حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجهاز
	1. قم بتحضير الجهاز لغرض العناية به. صفحة 40
	2. اضبط البرنامج على الوضع 1.
	3. اضغط واستمر في الضغط على ü Drying Aim Ô (هدف التجفيف). في نفس الوقت:
	4. اضبط البرنامج على الوضع 4.
	5. اضغط على N.
	6. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغه.
	7. اسكب زجاجة من المنتج الأصلي للعناية بالجهاز وحوالي ^ 1 من ماء الصنبور الدافئ في درج الماء المتكثف.

	ملاحظة:
	8. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.
	9. اضغط على Start/ A Reload (تشغيل/إضافة غسيل).
	10. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغه.
	11. اسكب حوالي ^ 1 لتر من ماء الصنبور الدافئ في درج الماء المتكثف.

	ملاحظة:
	12. قم بقلب درج الماء المتكثف أفقيا بعناية وقم بتفريغه للتخلص من أية بقايا من المنتج الأصلي للعناية بالجهاز.
	13. اسكب كمية أخرى مقدارها حوالي ^ 1 لتر من ماء الصنبور الدافئ في درج الماء المتكثف.
	14. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.
	15. اضغط على Start/ A Reload (تشغيل/إضافة غسيل).
	16. قم بتفريغ درج الماء المتكثف مرة أخرى.
	17. أدخل درج الماء المتكثف في مكانه حتى يثبت.
	18. اضغط على # لإيقاف الجهاز.



	3 إرشادات مساعدة مع الجهاز
	إرشادات مساعدة مع الجهاز
	الأعطال
	السبب/الحل
	ملاحظة:
	ملاحظة:
	ملاحظة:

	ملاحظة:

	L نقل الجهاز
	نقل الجهاز
	: تحذير
	خطر الإصابة/حدوث ضرر مادي/ حدوث ضرر بالجهاز!
	: تحذير
	خطر الإصابة!
	■ الجهاز ثقيل للغاية. والقيام برفعه قد يؤدي إلى التعرض للإصابة.
	لا تقم برفع الجهاز بمفردك.
	■ يوجد بالجهاز حواف حادة يمكن أن تتسبب في تعرض يديك للإصابة بجروحٍ قطعية.
	لا تمسك الجهاز من حوافه الحادة. وارتد قفازاتٍ واقية لرفعه.
	1. أخرج درج الماء المتكثف بشكل أفقي وأفرغه.
	2. ادفع درج الماء المتكثف في الجهاز مرة أخرى حتى يثبت في مكانه.
	3. قم بتشغيل الجهاز.
	4. اضبط أي برنامج.
	5. اضغط على Start/ A Reload (تشغيل/إضافة غسيل).
	6. انتظر لمدة 5 دقائق.
	7. قم بتفريغ درج الماء المتكثف مرة أخرى.
	8. إذا كان خرطوم التصريف مركبًّا، فاخلعه من حوض الغسيل أو السيفون أو منفذ التصريف بالأرضية. صفحة 32


	تنبيه!
	9. قم بإيقاف الجهاز.
	10. افصل قابس الجهاز عن مصدر الكهرباء.

	تنبيه!
	خطر حدوث ضرر مادي/حدوث ضرر بالجهاز
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