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ةمالسلاتاميلعت
ةظحالملاوعالطاللماه
بيرقناكميفاهبظفتحا.زاهجلامادختسالبقتاميلعتلاهذهأرقا
ً.البقتسماهيلإعوجرلل
ةمالسلابةصاخةماهتاريذحتهسفنزاهجلاوتاميلعتلاهذهمدقت
ةهجلالمحتتال.تاقوألاعيمجيفاهتاعارمواهتءارقبجي
،ةمالسلاتاميلعتةاعارممدعنعةمجانةيلوؤسمةيأةعناصلا
ةقيرطبمكحتلارصانعطبضو،ةميلسريغةقيرطبزاهجلامادختسا

.ةحيحصريغ
.زاهجلانعاديعب)تاونس3-0(راغصلالافطألاءاقبإبجي

ةلاحيفالإزاهجلانعاديعب)تاونس8-3(لافطألاءاقبإبجي
لافطألالبقنمزاهجلااذهمادختسانكمي.مهيلعرمتسملافارشإلا
صقننمنوناعينيذلاصاخشألاورثكأفتاونس8رمعنماءدب
نورقتفينيذلاصاخشألاوأةيلقعلاوأةيسحلاوأةيندبلاتاردقلايف
ةيفيكىلإمههيجوتوأمهتبقارممتينأةطيرش،ةفرعملاوةربخلاىلإ
اهيلعيوطنييتلاراطخأللمهباعيتساوةنمآةقيرطبزاهجلامادختسا
لافطألاىلعرظحي.زاهجلااذهبلافطألاثبعيالأبجي.كلذ
.فارشإنودهتنايصوزاهجلافيظنت

ءانثأاهيلإلوصولانكمييتلاهؤازجأوزاهجلانخسي:ريذحت
.ةنخاسلارصانعلاةسمالمبنجتلهابتنالاىخوتبجي.مادختسالا
ةظحالمكانهتناكاذإالإتاونس8نسنودلافطألاداعبإبجي
.مهيلعمئادفارشإو

ناكاذإ.ماعطلافيفجتءانثأةبقارمنودًادبأزاهجلاكرتتال
ةجردسجممادختساىلعرصتقاف،سجملامادختسالامئالمزاهجلا
.قيرحلارطخ-نرفلااذهلهبىصوملاةرارحلا

نعاديعبلاعتشاللةلباقلاىرخألاداوملاوسبالملابظفتحا
.قئارحبوشنرطخ-امامتءازجألاعيمجدربتنأىلإزاهجلا
دنعوأتيزلاوأنوهدلابةينغةمعطأيهطدنعامئادرذحلاخوت
تازافقمدختسا.قيرحلارطخ-تايلوحكلاتابورشملاةفاضإ
بابلاحتفا،يهطلاءاهتنادعب.تايلامكلاويناوألاجارخإلنرفلا
لاخدإلبقايجيردتنخاسلاراخبلاوأءاوهلاجورخةحاتإل،رذحب
مدعىلعصرحا.قورحلضرعتلارطخ-نرفلافيوجتيفكدي
.قئارحبوشنرطخ-نرفلاةمدقمبنخاسلاءاوهلاتاحتفدادسنا

وأحوتفملاعضولايفنرفلابابنوكيامدنعصرحلاخوت
.هبمادطصالابنجتليلفسلاعضولا

،فلتللبابلاماكحإتاراطإوأبابلاضرعتةلاحيف:ريذحت
.ةباصإلارطخ–هحالصإدعبالإنرفلاليغشترظحي

يناوألايفةمعطألاوألئاوسلانيخستمتيالأبجي:ريذحت
ىلإيدؤيدقتابورشملانيخست.راجفنالارطخ–قلغلاةمكحملا
رطخ–ءاعولاعملماعتلادنعرذحلاىجريكلذل،نايلغلارخأت
.قورحبةباصإلا

ةيذحألاوفشانملانيخستوأسبالملاوماعطلافيفجتبمقتال
ماعطلانيخستدنع.قيرحلارطخ-هباشاموتاجنفسإلاو،ةفيفخلا
رطخ-بثكنعنرفلابقارةيقرووأةيكيتسالبةيعوأيف
.قيرحلا

تانامطربوعاضرإلاتاجاجزتايوتحمجروأبيلقتبجي
ضرعتلارطخ-اهترارحةجردنمدكأتلاعم،لافطألاماعط
-لماكلاقولسملاضيبلاوهرشقيفضيبلانيخستبمقتال.قورحل

.راجفنالارطخ
ال.فيووركيملانرفلةبسانملاةيعوألامادختساىلعرصتقا

.ةباصإلارطخ-ةيندعمةيعوأمدختست

اذهلهبىصوملاةرارحلاةجردسايقممادختساىلعرصتقا
.قيرحلارطخ-نرفلا

ردصمنعهلصفوأنرفلاءافطإبمق،ناخددوجوتظحالاذإ
.بهليأدامخإلًاقلغمبابلاكرتاو،ءابرهكلا

نعمم850نعديزيعافتراىلعزاهجلابيكرتةلاحيف
جارخإءانثأراودلاصرقلاةحازإمدعىلعصرحلابجيةيضرألا
.ةباصإلارطخ-ءاعولا

رذعتيثيح،قيمعلايلقللكبصاخلافيووركيملامدختستال
.تيزلاةرارحةجرديفمكحتلا
هبحومسملامادختسالا

ليغشتزاهجقيرطنعمادختساللصصخمريغزاهجلا:هيبنت
.لقتسمدعبنعليغشتماظنوأيجراختقؤملثميجراخ

اموةيلزنملاضارغألايفمادختساللصصخمزاهجلااذه
لمعلاتائيبوبتاكملاوتالحملايفخبطملاةقطنم:لثماههباش
تاليتوملاوقدانفلاءالزنلبقنمو،ةيفيرلاتويبلا،ىرخألا
.ينكسلاعباطلاتاذىرخألاتائيبلاوةريغصلاقدانفلاو

ةئفدتالثم(ىرخأضارغأيأيفهمادختسابحمُسيالو
.)فُرغلا

زاهجلامدختستال.يراجتلامادختساللبسانمريغزاهجلااذه
.قلطلاءاوهلايف

وأنيزنبلالثملاعتشالاوأراجفناللةلباقداومنيزختبمقتال
.قيرحلارطخ-زاهجلانمبرقلابوألخادلوسوريألاتاوبع
بيكرتلا

رطخ-لقألاىلعنيصخشةطساوبهبيكرتوزاهجلالقنبجي
-هبيكرتلوةوبعلانمزاهجلاجارخإلتازافقمدختسا.ةباصإلا

.ةيعطقحورجلضرعتلارطخ
ناكاذإ(ءاملابدادمإلااهيفامببيكرتلاتايلمعءارجإبجي

.لهؤمينفةطساوبحالصإلاوةيئابرهكلاتاليصوتلاو)ادوجوم
صنيملامزاهجلاءازجأنمءزجيألادبتساوأحالصإبمقتال
نعلافطألادعبأ.مادختسالاليلديفةصاخةفصبكلذىلع
مدعنمققحت،هتوبعنمزاهجلاجارخإدعب.بيكرتلاعقوم
وأليكولابلصتا،لكاشمدوجوةلاحيف.لقنلاءانثأهررضت
،بيكرتلالامعأنمءاهتنالادعب.عيبلادعبامةمدخلزكرمبرقأ
)خلإموفورياتسلاعطقوكيتسالبلا(فيلغتلاتافلخمنيزختبجي
زاهجلالصفبجي.قانتخالارطخ-لافطألالوانتمنعاديعب

ءانثأ.يئابرهكلاقعصلارطخ-بيكرتلالبقءابرهكلاردصمنع
رطخ-زاهجلابصاخلاءابرهكلالباكفلتمدعنمققحت،بيكرتلا
الإزاهجلاليغشتبمقتال.يئابرهكلاقعصلارطخوأقئارحبوشن
.بيكرتلاتاءارجإلامتكادعب

همادختسارظحي.جمدمزاهجكمادختساللصصخمزاهجلااذه
.ةنازخيفهعضووألقتسملكشب
.ميلسلكشبقلغيزاهجلابابنأدكأت،ةوبعلانمزاهجلاجارخإدعب
ةمدخلزكرمبرقأوأعزوملابلصتا،تالكشمدوجوةلاحيفو
.عيبلادعبام

يفزاهجلابيكرتلبقةنازخلاعطقلامعأعيمجذيفنتبمق
.بشخلاةراشنوةيبشخلاتاقاقرلاعيمجنمةيانعبصلختوتيبملا
ةيولعلاةفاحلاولمعلاحطسنيبامةوجفلادادسنامدعىلعصرحا
.قورحلضرعتلارطخ-نرفلل

تقوالإنيرتسيلوبلاموفنمةعونصملاهتدعاقنمنرفلاجرختال
.بيكرتلا

زاهجلاةدعاقىلإلوصولارذعتىلع،بيكرتلادعبصرحاو
.قورحلضرعتلارطخ-

رطخ-ةيروكيدرصانعهببابفلخزاهجلابيكرتبمقتال
.قيرحلا



ةيئابرهكلاتاريذحتلا
اهتيؤرنكمي(نرفللةيمامألاةفاحلاىلععنصلاةحولدجوتو

.)احوتفمبابلانوكيامدنع
سباقلاعزنبءابرهكلاردصمنمزاهجلالصفةحاتإبجي

بكرموباطقألاددعتمحاتفممادختسابوأ،هيلإلوصولانكمأنإ
زاهجلانوكينأبجيو،ليصوتلادعاوقعمقفاوتلابسبقملادنع
.ةيلحملاةيئابرهكلانامألاتافصاومعمقفاوتلاب،اضرؤم

وأتاليصوتلاةددعتمذخآملاوأ،ديدمتلاكالسأمدختستال
ءازجألاىلإلوصولاةيناكمإمدختسمللىنستيالأبجي.تائياهملا
كيمدقوأللبمتنأوزاهجلامدختستال•.بيكرتلادعبةيئابرهكلا

وألباكيففلتكانهناكاذإزاهجلااذهليغشتبمقتال.نيتيراع
اذإوأ،ةحيحصلاةقيرطلابهليغشترذعتةلاحيف،ءابرهكلاسباق
.ضرألاىلعطقساذإوأً،افلاتناك

قيرطنعهلادبتسابجيليصوتلاكلسبفلتيأقحلاذإ
سفنبلهؤمصخشيأوأاهلعباتلاةنايصلاليكووأعنصلاةهج
.يئابرهكلاقعصلارطخ-رطاخملابنجتلكلذوةجردلا

.دمتعمةمدخزكرمبلصتاءابرهكلالباكلادبتساةلاحيف
ةنايصلاوفيظنتلا

ءارجإببردمريغصخشيأموقينأةروطخلانم:ريذحت
ضرعتلانميمحيءاطغيأعلخنمضتتتاحالصإوأةمدخيأ
.فيووركيملاةقاطل

اممحطسلاهوشتىلإنرفلاةفاظنىلعظافحلالشفيدؤيدق
.ريطخفقومثودحىلإيدؤيدقوزاهجلارمعىلعًابلسرثؤيدق

.ةمعطأللبساوريأةلازإو،ماظتنابنرفلافيظنتبجي
ءابرهكلاردصمنعهلصفنموزاهجلافاقيإنمدكأت:ريذحت

راخبلابفيظنتلاةزهجأادبأمدختستال،ةنايصلامعأةيأءارجإلبق
.يئابرهكلاقعصلارطخ-

ةيندعملاطشاكملاوأةنشخلاةطشاكلافيظنتلاداوممدختستال
شدخىلإيدؤتدقاهنألارظن،نرفلابابليجاجزلاحوللافيظنتل

.جاجزلامطحتىلإيدؤيامم،حوللااذهحطس
ةنايصلاوأفيظنتلالامعأيفءدبلالبقنرفلاةدوربنمققحت

.قورحلضرعتلارطخ-
فيلغتلاداومنمصلختلا
بجي،اذل.ريودتلاةداعإزمربةزيممو%100ةبسنبريودتلاةداعإلةلباقفيلغتلاداوم
تاطلسلاتاعيرشتعمماتلاقفاوتلابوةلوؤسمةقيرطبةفلتخملافيلغتلاءازجأنمصلختلا
.تافلخملانمصلختلاةيلمعلةمكاحلاةيلحملا

ةيلزنملاةزهجألانيهكت
اهنمصلخت.مادختسالاةداعإوأريودتلاةداعإلةلباقداوممادختسابزاهجلااذهعينصتمت
ةجلاعملالوحتامولعملانمديزمل.تايافنلانمصلختلابةصاخلاةيلحملاتاعيرشتللاقفو
ةمدخوأةصتخملاةيلحملاةهجلابلصتا،ةيلزنملاةيئابرهكلاةزهجأللريودتلاةداعإودادرتسالاو
ةفصاوملابسحزيممزاهجلااذه.زاهجلاهنمتيرتشايذلارجتملاوأةيلزنملاتايافنلاعمج
لالخنم.)WEEE(ةميدقلاةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألا،EU/2012/19ةيبوروألا
ىلعةيبلسلاجئاتنلاعنميفدعاستفوسةحيحصلاةقيرطلابجتنملااذهنمصلختلانمدكأتلا
الهنأىلإجتنمللةقفارملاتادنتسملاىلعوأجتنملاىلعزمرلاريشي.ناسنإلاةحصوةئيبلا
عيمجتزكرمىلإهميلستبجينكلو،ةيلزنملاتافلخملانمهنأىلعجتنملااذهعملماعتلايغبني
.ةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألاريودتةداعإلمئالم

ةقاطلاريفوتحئاصن
.كبةصاخلايهطلاةفصووأيهطلالودجيفًاددحمكلذناكاذإالإًاقبسمنرفلانخُستال
لكشبةرارحلاصتمتيهف،)لمانيإلا(انيملابةيلطملاوأنكادلاءالطلاتاذزيبخلابلاوقمدختسا
.نرفلافاقيإدعبىتح-ةليوطةدمليهطلابلطتييذلا-ماعطلايهطرمتسيسو.لضفأ

ةئيبللقيدصلاميمصتلاتافصاوملةقباطملانايب
65/2014مقرةيبوروألاحئاوللابةدراولاةئيبللقيدصلاميمصتلاتابلطتمبزاهجلااذهيفي
ENةيبوروألاةفصاوملاعمقفاوتلاب66/2014مقرو 60350-1.

 
تعلن الجھة الصانعة، Whirlpool EMEA S.p.A، أن مودیالت الجھاز المنزلي

 W11 MW161،W11I MW161،W11I MW161 UK، W11
MS180،W11I MS180، W11I MS180 UK المجھزة بوحدة واي فاي 

.2014/53/UE Indigo متوافقة مع المواصفة  السلكیة 
التالي: الموقع اإللكتروني  المطابقة على  لبیان  الكامل  النص  تجد 

docs.whirlpool.eu 
وتعمل التجھیزات الالسلكیة في نطاق تردد ISM  2.4 جیجا ھرتز، وال تتجاوز القدرة 

(e.i.r.p.). القصوى لإلرسال الخاصة بالتردد الالسلكي 20 دیسیبل میلي واط 
أخرى.  تابعة لجھة  المصدر  البرمجیات مفتوحة  المنتج بعض  یشمل ھذا 

التالي:  الموقع اإللكتروني  المصدر على  الترخیص مفتوح  بیان استخدام  یتوفر 
docs.whirlpool.eu

400011225949
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