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عطالدليل تحري األ

عطالادليل الصيانة والتغلب على األ
.ستخدام والعنايةدليل االعطال، انظر لمزيد من المعلومات وإجراءات الصيانة وللتغلب على األ

ل: من خالستخدام والعنايةدليل االيمكن الحصول على 
خدمة ما بعد البيع، لمعرفة رقم الھاتف انظر كتيب الضمان.

http://docs.whirlpool.euنترنت: • التنزيل من موقع اإل
:QRستجابة السريع • استخدم رمز اال

نشرة البيانات الفنية
لكتروني:ك الطاقة من الموقع اإليمكن تنزيل البيانات الفنية التي تشمل بيانات استھال

http://docs.whirlpool.eu

تصال بخدمة ما بعد البيعاال
كواد غھم باألتصال بخدمة ما بعد البيع عليك إبالعند اال

الموضحة على لوحة الصنع المثبتة على يمين أو يسار 
طباق من الداخل. رقم الھاتف موجود في باب غسالة األ

نترنت:كتيب الضمان أو في موقع اإل

http://www.whirlpool.eu

طباق الخاصة بك بشكل مناسب تعمل غسالة األقد يحدث أال .
 ما إذا كان من الممكن حل المشكلة بالرجوع إلى القائمة التالية. تصال بمركز الخدمة راجع أوالقبل اال

الحلولسباب المحتملةاألتالمشكال

 يمكن تشغيل غسالة ال
طباق طباق أو غسالة األاأل
وامر. تستجيب لألال

أدخل القابس في المقبس الكھربائي.لم يتم توصيل قابس الجھاز بشكل صحيح. 

طباق في العمل بمجرد عودة التيار.تبدأ غسالة األانقطاع التيار.

كليك».اضغط على الباب بقوة إلى أن تسمع صوت «طباق غير مغلق.باب غسالة األ

 وأعد تشغيله بعد حوالي دقيقة وأعد ضبط البرنامج.يقافالتشغيل/اإلأوقف الجھاز بالضغط على زر وامر. تستجيب لألالغسالة ال

انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل.دورة الغسيل لم تكتمل بعد. تقوم بالتصريف.الغسالة ال

(انظر تعليمات التركيب).تأكد أن خرطوم الصرف ليس مثنيا خرطوم التصريف مثني.

قم بتنظيف منفذ التصريف.منفذ التصريف مسدود.

.(انظر تنظيف مجموعة الفلتر)قم بتنظيف الفلتر طعمةالفلتر مسدود ببقايا األ

تصدر ضوضاء كبيرة عن 
طباق.غسالة األ

رفف).طباق على األ(انظر وضع األواني بشكل صحيح قم بترتيب األطباق تصطدم ببعضھا.األ

(انظر ملء طباق ت األستخدام في غسااللم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو ھي غير مناسبة لالتكونت رغوة زائدة.
(انظر الوظائف طباق بالضغط على زر التصريف . أعد ضبط غسالة األحجيرة مادة الغسل)

وقم بتشغيل برنامج جديد دون مادة الغسل.ختيارية والوظائف) اال

رفف).طباق على األ(انظر وضع األواني بشكل صحيح قم بترتيب األواني بشكل صحيح.لم يتم ترتيب األطباق ليست نظيفة.األ

 يمكنھا الدوران بحرية، بسبب إعاقتھا من أزرع الرش ال
طباق.قبل األ

رفف).طباق على األ(انظر وضع األواني بشكل صحيح قم بترتيب األ

(انظر جدول البرامج).اختر دورة غسيل مناسبة دورة الغسيل خفيفة للغاية.

(انظر ملء طباق ت األستخدام في غسااللم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو ھي غير مناسبة لالتكونت رغوة زائدة.
.حجيرة مادة الغسل)

 مغلق.حجيرة مساعد الشطفتأكد أن غطاء لم يتم غلق غطاء حجيرة مساعد الشطف بشكل صحيح.

.(انظر العناية والصيانة)قم بتنظيف مجموعة الفلتر الفلتر متسخ أو مسدود.

.(انظر ملء خزان الملح) خزان الملح امأل يوجد ملح.ال
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AR
العناية والصيانة

تنظيف مجموعة الفلتر
نسداد، ويظل الماء المستخدم  يتعرض لالاحرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث ال

يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.
تر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم إعادة ثة فالتتكون مجموعة الفلتر من ثال

تدوير الماء: للحصول على أفضل نتائج غسيل يجب أن تظل نظيفة.
تر أو إذا كان الفلتر سائبا.طباق دون فال يتم استخدام غسالة األيجب أال

بعد العديد من دورات الغسيل افحص مجموعة الفلتر ونظفھا بشكل جيد تحت الماء الجاري عند 
اللزوم باستخدام فرشاة غير معدنية ومع اتباع التعليمات أدناه:

.)1(الشكل  عكس اتجاه عقارب الساعة واجذبه للخارج Aسطواني أدر الفلتر األ.1
.)2 (الشكل بةغطية الجانبية القال بالضغط الخفيف على األBأخرج فلتر الفناجين .2
.)3(الشكل  Cستانلس ستيل طباق المصنوعة من االأخرج فلتر األ.3
طعمة. افحص مصفاة الفلتر وأزل أي بقايا لأل.4
.)4(الشكل سود) واقية مضخة دورة الغسيل (الجزء األ تقم أبدا بخلع ال

تر أعد تركيب مجموعة الفلتر وثبتھا في موضعھا بشكل صحيح، وھذا بعض تنظيف الفال
طباق.ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة األ

تنظيف أذرع الرش
أحيانا قد تغطي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح 

خر وتنظفھا باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنيةذرع من وقت آلبفحص األ

ستيكية عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة لخلع ذراع الرش العلوي أدر حلقة التثبيت البال
تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوي على عدد أكبر من الفتحات متجھا 

إلى أعلى.

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

تنظيف خرطوم سحب الماء
إذا كانت خراطيم الماء جديدة أو لم تستخدم لفترة طويلة، فاترك الماء يجري بداخلھا للتأكد من 

حتياط في ت المطلوبة. إذا لم يوضع ھذا االتساخات قبل عمل التوصيالنظافتھا وخلوھا من اال
طباق.مر ويلحق أضرارا بغسالة األعتبار فقد ينسد مدخل الماء األاال

A
A

B

C
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رففطباق على األوضع األ
الرف العلوي

كواب طباق الحساسة والخفيفة: األضع األ
الزجاجية والفناجين وصحون الفناجين 

وأطباق السلطة قليلة العمق.

(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

ضبط ارتفاع الرف العلوي
واني كبيرة الحجم إلى السلة السفلية دخال األيمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي إل

ب بإتاحة حيز أكبر فوقھا وتجنب نقالستفادة القصوى من دعامات منع االوالوضع السفلي لال
شياء الموضوعة في الرف السفلي.صطدام باألاال

 بضابط ارتفاع الرف العلويالرف العلوي مزود 
ذرع قم برفعھا ، دون الضغط على األالشكل)(انظر

ببساطة عن طريق مسك جوانب الرف، بمجرد ثبات 
الرف في وضعه العلوي. 

 Aذرع للعودة إلى الوضع السفلي اضغط على األ
الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل.

 تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود ننصح بشد أال
واني فيه.األ
 تقم أبدا برفع أو إنزال السلة من جانب واحد.ال

بة القابلة للضبطغطية القالاأل
ثة ارتفاعات بة الجانبية على ثالغطية القاليمكن ضبط األ

مختلفة لتحسين ترتيب أواني الطھي داخل الرف.
بة عن طريق غطية القاليمكن وضع الكؤوس بأمان على األ

إدخال ساق كل كأس في الفتحة المناسبة.
بة بدرجة أكبر. غطية القاللنتائج تجفيف مثالية قم بإمالة األ
ب وحركه بعض الشيء وثبته لتغيير الميل ارفع الغطاء القال

كما ترغب.

الرف السفلي
طباق فضل وضع األفه. من األطباق وأطباق السلطة وأدوات المائدة وخالغطية واألواني واأللأل
جناب لتجنب اصطدامھا بأذرع الرش.غطية الكبيرة على األواأل

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

رف أدوات المائدة
تم تصميم الرف الثالث لوضع أدوات 

المائدة.
قم بترتيب أدوات المائدة كما ھو موضح 

بالشكل.
ترتيب أدوات المائدة بشكل منفصل 

يسھل من جمعھا بعد الغسيل كما يحسن 
من أداء الغسيل والتجفيف.

نصال إلى أسفل.خرى ذات الحواف الحادة بحيث تتجه األيجب وضع السكاكين وأدوات المائدة األ

واني يتيح تصميم الرف وضع األ
الصغيرة مثل فناجين القھوة في الحيز 

الموجود بالمنتصف.
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AR
ستخدام اليومياال

فحص وصلة الماء.1
طباق موصلة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح.تأكد أن غسالة األ

طباقتشغيل غسالة األ.2
.يقافالتشغيل/اإلاضغط على زر 

رفف واني على األوضع األ.3
رفف)طباق على األ(انظر وضع األ

ملء حجيرة مادة الغسل.4
(انظر جدول البرامج).

اختيار البرنامج وتخصيص الدورة.5
 (انظر وصف البرامج)تساخ واني ودرجة االئم تبعا لنوع األاختر البرنامج المال
.Pبالضغط على الزر 
.ختيارية والوظائف)(انظر الوظائف االختيارية المرغوبة اختر الوظائف اال

التشغيل.6
. عند بدء البرنامج ستصدر  .يقاف المؤقتالتشغيل/اإلبالضغط على زر ابدأ دورة الغسيل 

إشارة صوتية.
نھاية دورة الغسيل.7

وتظھر على الشاشة شارة إلى نھاية دورة الغسيل عن طريق صدور إشارة صوتية يتم اإل
.تشغيل/إيقاف. افتح الباب وأطفئ الجھاز عن طريق الضغط على الزر ENDكلمة 

صابة بحروق.انتظر لعدة دقائق قبل إخراج أواني الطھي - لتجنب اإل
رفف بدءا من الرف السفلي. قم بتفريغ األ

ك الكھرباء.تتوقف الغسالة أوتوماتيكيا في حالة عدم تشغيلھا لفترة طويلة، وذلك لتقليل استھال
طباق قم واني أو في حالة شطفھا بالماء قبل إدخالھا في غسالة األتساخ الخفيف لألفي حالة اال

بتقليل كمية مادة الغسل تبعا لذلك.

تعديل برنامج مشغل
 اضغط على زر في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، بشرط أن يكون قد بدء للتو: 

 وستتوقف الغسالة.يقافالتشغيل/اإل
 واختر دورة الغسيل الجديدة وأية وظائف يقافالتشغيل/اإلأعد تشغيل الغسالة باستخدام زر 

 .يقاف المؤقتالتشغيل/اإلمع الضغط على زر ل اختيارية أخرى، ابدأ الدورة من خال

وضع أواني إضافية
طباق. أغلق واني داخل غسالة األ وضع األ(انتبه للبخار الساخن.)دون إيقاف الغسالة افتح الباب 

 ستبدأ الدورة من حيث توقفت.يقاف المؤقتالتشغيل/اإلاضغط على زر الباب، و

التوقفات غير المقصودة
بمجرد غلق إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكھربائي، تتوقف الدورة. 

ستكمال الدورة من حيث  اليقاف المؤقتالتشغيل/اإلالباب أو عودة التيار اضغط على الزر 
 توقفت.

ستخدام والعناية ختيارية، يمكنك طلب أو تنزيل دليل االلمزيد من المعلومات حول الوظائف اال
 خيرة.نترنت عن طريق اتباع التعليمات في الصفحة األمن موقع اإل

إرشادات ونصائح
نصائح

ل، قم بإزالة جميع بقايا الطعام من أواني الطھي وقم بإفراغ غراض في السالقبل وضع األ
 واني بالماء الجاري قبل إدخالھا. حاجة لشطف األالكواب. األ

 تنقلب، وقم بتنظيم العلب بحيث تكون فتحتھا متجھة واني بحيث تثبت في مكانھا والقم بترتيب األ
جزاء المقعرة/المحدبة مائلة، مما يسمح للماء بالتدفق بحرية والوصول إلى مختلف إلى أسفل واأل

سطح. األ
 تعيق أزرع الرش عن الدوران.غطية والمقابض والصواني والمقالي ال األتحذير:
شياء الصغيرة في سلة أدوات المائدة.ضع األ

ن ھذا الجزء يتعرض لرذاذ واني المتسخة بشدة في السلة السفلية، ألطباق واأليجب وضع األ
أقوى من الماء ويتيح أداء غسيل أقوى.

واني في الجھاز تأكد أن أذرع الرش يمكنھا الدوران بحرية.قبل وضع األ

التعقيم الصحي
طباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة لتجنب تكون الروائح الكريھة والرواسب في غسالة األ

قل. استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون مرتفعة مرة واحدة شھريا على األ
وضع أي شيء فيھا حتى يتم تنظيف الجھاز.

ئمةواني غير المالاأل
واني وأدوات المائدة الخشبية.األ•
كواب الحساسة المزخرفة، أواني الطھي المصنوعة يدويا أو التي تعتبر قطعا فنية. األ•

فعناصر الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.
 تتحمل درجات الحرارة العالية.جزاء المصنوعة من خامات تخليقية الاأل•
أواني النحاس والقصدير.•
واني المتسخة بالرماد أو الشمع أو شحم التزليق أو الحبر.األ•

لومنيوم/الفضة وتبھت أثناء عملية الغسيل. بعض كواب وقطع األقد تتغير ألوان عناصر زينة األ
شياء المصنوعة من الكريستال) قد تتحول إلى اللون الداكن أنواع الزجاج (على سبيل المثال األ

بعد غسلھا أكثر من مرة.

ضرارواني ألكواب واألتعرض األ
واني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجھة كواب واألاقتصر على استخدام األ•

طباق.ت األستخدام في غساالالصانعة لھا أنھا آمنة اال
وانياستخدم مادة الغسل الرقيقة المناسبة لأل•
كواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتھاء الدورة.أخرج األ•
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ختيارية والوظائفالوظائف اال
انظر لوحة التحكم).(زرار المعنية ختيارية مباشرة بالضغط على األيمكن اختيار الوظائف اال

مالتيزون
طباق للغسيل يمكن أن تستخدم وظيفة في حالة عدم وجود عدد كبير من األ

نصف الكمية لتوفير الماء والكھرباء ومادة الغسل.
اختر البرنامج، ثم اضغط على زر مالتيزون: يضيء المبين فوق الزر ويظھر 

طباق رمز الرف المختار في الشاشة. كوضع افتراضي يقوم الجھاز بغسل األ
رفف.في كل األ

لغسل الرف المعني فقط اضغط على ھذا الزر بشكل متكرر:
 ظاھر على الشاشة (الرف السفلي فقط)

 ظاھر على الشاشة (الرف العلوي فقط)

ظاھر على الشاشة (رف أدوات المائدة فقط)

طباق ختيارية متوقفة وسيقوم الجھاز بغسل األ ظاھر على الشاشة (الوظيفة اال 
رفف).في كل األ

طباق في الرف العلوي أو السفلي فقط، وتقليل مادة الغسل تبعا تذكر وضع األ
طباق في الرف العلوي أو السفلي فقط، وتقليل مادة الغسل تبعا ع األلذلك.
لذلك.

شطف التعقيم
ختيارية استخدام درجات حرارة أعلى.تتيح ھذه الوظيفة اال

اختر برنامج الغسيل، اضغط على زر شطف التعقيم، تضيء لمبة البيان. 
ختيارية اضغط على نفس الزر مجددا. مثالية لتنظيف لغاء اختيار الوظيفة االإل

طباق مغلقا أدوات المائدة وزجاجات الرضاعة. يجب أن يظل باب غسالة األ
طوال فترة عمل البرنامج بالكامل لضمان تقليل الجراثيم. في حالة فتح الباب 

تبدأ لمبة البيان في الوميض.
طباق ساخنة للغاية بعد انتھاء الدورة.واني واألتحذير: قد تصبح األ

قرص الغسيل (قرص)
عداد تحسين مستويات أداء البرنامج طبقا للمنظفات المستخدمة.يتيح ھذا اإل

يضيء الرمز المعني) في حالة (  ثوان3شطف التعقيم لمدة اضغط على زر 
استخدام مواد غسل مجمعة في شكل قرص غسيل (مساعد شطف وملح ومادة 

غسل في قرص واحد). 
في حالة استخدام مسحوق أو سائل غسل ينبغي أن تكون ھذه الوظيفة 

ختيارية متوقفة.اال

تأخير بدء التشغيل
 24 ساعة و 0:30يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج لمدة زمنية تتراوح بين 

ساعة.
اختر البرنامج وأي وظائف اختيارية مرغوبة. اضغط على زر تأخير بدء .1

التشغيل (بشكل متكرر) لتأخير بدء تشغيل البرنامج. يمكن ضبط المدة من 
 ساعة. مع كل ضغطة على الزر تتزايد فترة تأخير بدء 24 ساعة إلى 0:30

 إذا تم 1:00 ساعات، و 4 إذا تم اختيار فترة تقل عن 0:30التشغيل بمقدار: 
 12 ساعات إذا تم اختيار فترة تزيد عن 4 ساعة، و 12اختيار فترة تقل عن 

 ساعة، وتم الضغط على الزر يتم إيقاف 24ساعة. في حالة الوصول إلى 
فعالية وظيفة تأخير بدء التشغيل.

يقاف المؤقت: يبدأ الميقاتي في العد التنازلي، اضغط على زر التشغيل/اإل.2
 بمجرد انقضاء ھذا الوقت تنطفئ لمبة البيان ويبدأ البرنامج أوتوماتيكيا..3

يقاف المؤقت مرة أخرى أثناء العد في حالة الضغط على زر التشغيل/اإل
ختيارية لتأخير بدء التشغيل ويبدأ البرنامج التنازلي يتم إلغاء الوظيفة اال

المختار أوتوماتيكيا. 
 يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل البرنامج.ال

قفل المفاتيح
يتم تفعيل وظيفة قفل ث ثوان) على زر مالتيزون بضغطة طويلة (لمدة ثال

المفاتيح. تقوم وظيفة قفل المفاتيح بقفل لوحة التحكم باستثناء زر التشغيل/
يقاف فعالية قفل المفاتيح اضغط على الزر مجددا.يقاف. إلاإل

إنذار غلق صنبور الماء
نذار في حالة انعدام سحب الماء أو عند غلق صنبور الماء.يومض اإل

التصريف
يقاف دورة فعالة أو إلغائھا يمكن استخدام وظيفة التصريف.إل

يقاف المؤقت يتم تفعيل وظيفة عند الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/اإل
طباق.التصريف. يتم إيقاف البرنامج الفعال ويتم تصريف الماء من غسالة األ

 تومضانظر جدول البرامج ختيارية مع البرنامج المختارفي حالة عدم توافق الوظيفة اال
 مرات وتصدر إشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة3 المعنية بشكل سريع LEDلمبة 
ختيارية.اال
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جدول البرامج

.EN 50242وروبية بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقا للمواصفة األ
ختيارية في نفس الوقت. يمكن استخدام كافة الوظائف اال*) ال

**) مدة البرنامج المعروضة على الشاشة أو في الكتيب ھي مدة محتسبة تقديريا في الظروف القياسية. قد تختلف المدة الحقيقية تبعا للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه 
 20ضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معايرة المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى ختيارية اإلواني وتوازنھا والوظائف االودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية األ

دقيقة.
 واط0.5يقاف: ك نمط اإل واط - استھال5ك نمط التشغيل: ستعداد: استھالك نمط االاستھال

البرنامج

يفجت
ف

ةلحرملا 

*)ختيارية المتاحة الوظائف اال
 مدة برنامج الغسلوعاء مادة الغسل

**)(س:دقيقة)
 ك الماءاستھال

(لتر/دورة)

 ك الطاقةاستھال
(كيلوواط ساعة/

دورة)  B الحوض

3:409,50,93°50اقتصادي.1

2.6th Sense 50-60°1:25 - 3:007,0 - 14,00,9 - 1,40

2:50161,60°65برنامج مكثف.3

1:30131,15°50البرنامج يومي.4

3:30151,15-°50برنامج ھادئ.5

0:3090,55--°50’30سريع .6

1:4011,51,20-°45كريستال.7

0:124,50,01---غسل أولي.8

وصف البرامج
التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل.

°50برنامج اقتصادي 
ك الطاقة والماء معا.تساخ. برنامج قياسي يتمتع بكفاءة فائقة من حيث استھالأواني عادية اال

 ® 6th SENSEبرنامج مستشعر 
طباق طعمة الملتصقة. يستشعر مستوى اتساخ األطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا األلأل

تساخ يظھر رسم متحرك ويقوم بضبط البرنامج المناسب. أثناء تعرف المستشعر على مستوى اال
على الشاشة ويتم تحديث مدة الدورة.

°65برنامج مكثف 
واني بشكل خاص تساخ وھو مناسب للمقالي واألواني شديدة االبرنامج موصى به عند غسل األ

واني الحساسة). يستخدم مع األ(ال

°50البرنامج يومي 
تساخ. دورة الغسل اليومية التي تضمن أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير.أواني عادية اال

°50برنامج ھادئ 
. لضمان أداء مثالي. .مناسب لتشغيل الجھاز ليال

°50’ 30برنامج سريع 
طعمة عليھا. (مثالية واني المتسخة بشكل خفيف دون وجود بقايا جافة ألبرنامج يستخدم لأل

عدادات المكانين).إل

°45زجاج 
كواب الزجاجية والفناجين.واني الحساسة لدرجات الحرارة العالية مثل األدورة لأل

غسل أولي
 يتم استخدام مادة غسل مع ھذا البرنامج.حقا. الواني التي يجب غسلھا الاأل

حظات:مال
” عن سريعيمكن الوصول إلى مستويات أداء مثالية عند استخدام البرامج “ساعة واحدة”  و “

ماكن المقررة.عدادات األطريق مراعاة الكميات القصوى إل
ئھا. بعد امتالطباق إال تشغل غسالة األك بقدر أكبر الستھاللتقليل اال
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ول مرةستخدام ألاال
الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

ول مرةستخدام ألإرشاد بخصوص اال
رفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.بعد التركيب، قم بإزالة المصدات من األ

ملء خزان الملح
طباق وعلى المكونات الوظيفية يعمل استخدام الملح على منع تكون الترسبات الجيرية على األ

للغسالة.
 يفرغ خزان الملح أبدا.من المھم أال•
من المھم ضبط درجة عسر الماء.•

 وينبغي ملؤه في حالة )امجانظر وصف الرب(طباق يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة األ
 الموجودة في لوحة التحكم. لمبة بيان إعادة ملء الملحإضاءة 

أخرج الرف السفلي وقم بفك غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب .1
الساعة).

 خزان الملء حتى حافته (حوالي  وامأل)انظر الشكل(ضع القمع .2
 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمرا عاديا.1
أخرج القمع وامسح أية بقايا للملح من الفتحة..3

 تصل مادة الغسل إلى تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث ال
الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب ھذا في إلحاق أضرار 

حھا). يمكن إصالبمزيل عسر الماء ال
كلما احتجت إلى إضافة الملح ننصح بتنفيذ ھذه العملية قبل بدء دورة الغسيل.

ضبط درجة عسر الماء
لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستو عسر الماء طبقا 

لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة ھذه المعلومة من مرفق المياه المحلي.
).3إعداد المصنع ھو درجة عسر الماء المتوسطة (

.يقافالتشغيل/اإلقم بتشغيل الجھاز بالضغط على زر .1
.يقافالتشغيل/اإلأوقف الجھاز بالضغط على زر .2
 ثوان إلى أن تسمع إشارة صوتية.5 مضغوطا لمدة  يقاف المؤقتالتشغيل/اإلاحتفظ بزر .3
.يقافالتشغيل/اإلقم بتشغيل الجھاز بالضغط على زر .4
 ختيار الحالي ولمبة بيان الملح معا.يومض رقم مستوى اال.5
).اء املجدول عرسانظر (ختيار درجة عسر الماء المرغوبة  الPاضغط على الزر .6

.يقافالتشغيل/اإلأوقف الجھاز بالضغط على زر .7
عداد.تم اإل

بمجرد انتھاء ھذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.
طباق.ت األاقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصا لغساال

بعد سكب الملح في الغسالة تنطفئ لمبة بيان إعادة ملء الملح.
ضرار نتيجة إذا لم يتم ملء خزان الملح، فقد يتعرض مزيل عسر الماء وعنصر التسخين أل

 ماء يسر).1 في حالة ضبط عسر الماء على - (إاللذلك 

ملء حجيرة مساعد الشطف
 عند Aطباق. ينبغي ملء حجيرة مساعد الشطف يعمل مساعد الشطف على تسھيل تجفيف األ

. الموجودة في لوحة التحكم لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطفإضاءة 

 بالضغط على المقبض الموجود بالغطاء وجذبه إلى أعلى.Bافتح الحجيرة .1
 مل) بحيز الملء - 110قصى (أضف مساعد الشطف بحرص حتى الحز المرجعي األ.2

تجنب انسكاب مساعد الشطف. إذا حدث ھذا فقم بتنظيف أي انسكاب باستخدام قطعة قماش 
جافة.

اضغط الباب إلى أسفل إلى أن تسمع صوت كليك حتى يتم غلقه..3
 تقم أبدا بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.ال

ضبط كمية مساعد الشطف
إذا كنت غير راض بشكل كاف عن نتائج التجفيف، يمكنك ضبط كمية مساعد الشطف 

المستخدمة.
.يقافالتشغيل/اإلطباق باستخدام زر قم بتشغيل غسالة األ•
.يقافالتشغيل/اإلقم بإيقافھا باستخدام زر •
ث مرات - تصدر إشارة صوتية. ثال يقاف المؤقتالتشغيل/اإل اضغط الزر •
.يقافالتشغيل/اإلقم بتشغيلھا باستخدام زر •
 ختيار الحالي ولمبة بيان مساعد الشطف.يومض رقم مستوى اال•
ختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامھا. الPاضغط على الزر •
يقافالتشغيل/اإلقم بإيقافھا باستخدام زر •

عداد.تم اإل
قتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف.  (الوضع اال1إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على 

لن تضيء لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاد مساعد الشطف.
طباق. إعداد المصنع ھو المستوى  مستويات كحد أقصى طبقا لموديل غسالة األ4يمكن ضبط 

المتوسط.
).3-2طباق فقم بضبط رقم منخفض (حظت وجود خطوط زرقاء على األإذا ال•
طباق، قم بضبط رقم مرتفع إذا كانت ھناك قطرات ماء أو أثار ترسبات جيرية على األ•

)5-4.(

ملء حجيرة مادة الغسل
.Aلفتح حجيرة مادة الغسل استخدم أداة الفتح 

 فقط.Bضع مادة الغسل في الحجيرة الجافة 
ولي في ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل األ

الحوض مباشرة.
انظر جدول (عند قياس مادة الغسل ارجع إلى .1

 Bضافة الكمية المناسبة. تشتمل الحجيرة  إل)امجالرب
قصى لكمية السائل على مستوى يشير إلى الحد األ

أو المسحوق الذي يمكن إضافته في كل دورة.
أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحجيرة وأغلق .2

الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك.
أغلق غطاء حجيرة مادة الغسل بجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجھيزة الغلق..3

تفتح حجيرة مادة الغسل أوتوماتيكيا في الوقت المناسب تبعا للبرنامج.
نه يقوم بضبط  ألقرص الغسيلفي حالة استخدام مادة غسل الكل في واحد ننصح باستخدام زر 

البرنامج بحيث يتم الحصول دائما على أفضل نتائج للغسل والتجفيف.

جدول عسر الماء

dH°المستوى
لمانيةالدرجات األ

°fH
الدرجات الفرنسية

10 - 60 - 0يسر1
20 - 1111 - 7متوسط2
30 - 1721 - 12متوسط3
60 - 3431 - 17عسر4
90 - 5061 – 35عسر جدا5

MAX

MAX

AB

A

B
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الدليل المرجعي 

عطالاأل
. للحصول WHIRLPOOLنشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 

على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جھازك على:
www.whirlpool.eu/register

ل زيارة ستخدام والعناية من خالمة ودليل االيمكنك تنزيل تعليمات السال
نترنت موقعنا على اإل

http://docs.whirlpool.eu .واتباع التعليمات بظھر ھذا الكتيب 

مة بعناية .قبل استخدام الجھاز اقرأ دليل الصحة والسال

شرح المنتج
الجھاز

الرف العلوي.1
 رف أدوات المائدة.2
بةأغطية قال.3
ضابط ارتفاع الرف العلوي.4
ذراع الرش العلوي.5
الرف السفلي.6
ذراع الرش السفلي.7
مجموعة الفلتر.8
خزان الملح.9

حجيرات مادة الغسل ومساعد الشطف.10
لوحة الصنع.11
لوحة التحكم.12

0000 000 00000 
Service:
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لوحة التحكم

يقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيانزر التشغيل واإل.1
زر اختيار البرنامج مع لمبة بيان.2
زر وظيفة مالتيزون مع لمبة بيان / قفل المفاتيح.3
قتصاديلمبة بيان البرنامج اال.4
لمبة بيان قفل المفاتيح .5
وحدة عرض.6
مبين رقم البرنامج والوقت المتبقي.7

لمبة بيان أقراص الغسيل (قرص).8
لمبة بيان غلق صنبور الماء.9

لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف.10
لمبة بيان إعادة ملء الملح.11
زر وظيفة شطف التعقيم مع لمبة بيان / أقراص الغسيل (قرص).12
زر وظيفة تأخير بدء التشغيل مع لمبة بيان.13
يقاف المؤقت مع لمبة بيان / التصريفزر التشغيل/اإل .14

31 2 8 13 1454 6 7 1011 129
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