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AR

شرح المنتج

قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة أدلة الصحة واألمان 
واالستخدام والعناية.

 دليل المرجع 
اليومي

لوحة التحكم

1. سطح العمل
2. درج مادة الغسل

3. لوحة التحكم
4. مقبض الباب

5. الباب
6. فلتر الماء/خرطوم التصريف 

 في حالة الطوارئ 
)في حالة توافره( - خلف قاعدة -

7. قاعدة )قابلة للخلع(
8. أرجل قابلة للضبط )4(

الجهاز

نقل. قبل استخدام الغسالة، يلزم خلع براغي ال
تعليمات التفصيلية عن كيفية  لمزيد من ال

خلعهم، انظر دليل التركيب.

 1. زر التشغيل/اإليقاف
)إعادة الضبط/التصريف في 

حالة الضغط عليه واالحتفاظ به 
إلى أسفل( 

2. زر البرنامج
3. زر األلوان °15

4. زر الحفاظ على نضارة 
الغسيل 

5. زر مساعد المعايرة
6. مفتاح )اإلدارة لالختيار/

تأكيد( ل الضغط ل
7. زر تأخير بدء التشغيل

8. زر درجة الحرارة
9. زر عدد لفات العصر

 10. زر الوظائف االختيارية 
)قفل المفاتيح في حالة الضغط 

عليه واالحتفاظ به إلى أسفل(
 Start/Pause  11. زر 

)بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت(
12. شاشة

13. مكان البرامج

  . WHIRLPOOL نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 
للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع 

www.whirlpool.eu/register
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1. حجيرة الغسل الرئيسي 
مادة الغسل للغسل الرئيسي 	 
مزيل البقع	 
مزيل عسر الماء	 

2. حجيرة الغسل األولي 
مادة الغسل الخاصة بالغسل األولي.	 

3. حجيرة المنعم
ُمنعم المالبس	 
نشا سائل	 

قم بصب المنعم أو محلول النشا حتى عالمة »الحد األقصى« فقط.

 4. زر اإلخراج 
لتنظيف(. )اضغط إلخراج درج مادة الغسل ل

درج مادة الغسل

توصيات مادة الغسل لألنواع المختلفة من الغسيل
 نوع مادة الغسلنطاق درجة الحرارةنوع الغسيل

مواد الغسل للمالبس شديدة االتساخ)بارد 95- °م(غسيل أبيض ثقيل

مواد غسل متعادلة تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع األلوان)بارد 40- °م(غسيل أبيض حساس

مواد غسل تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع األلوان)بارد 60- °م(األلوان الفاتحة/الباهتة

مواد غسل لأللوان ال تحتوي على مبيض/مواد زيادة سطوع األلوان)بارد 60- °م(األلوان المركزة

مواد غسل خاصة للغسيل األسود/الداكن)بارد 60- °م(أسود/ألوان داكنة

االستخدام ألول مرة
انظر جزء االستخدام اليومي لمعرفة معلومات عن كيفية اختيار وتشغيل البرامج.

الدورة األولى
ا. عند توصيل الغسالة ستصبح في وضع التشغيل أوتوماتيكي

ية التصنيع: إلزالة أية بقايا متخلفة عن عمل

اختر برنامج “Cotton” )األقطان( في درجة حرارة 95 °م.	 

 ضع كمية صغيرة من مادة غسل المالبس شديدة االتساخ في حجيرة الغسل 	 
الرئيسية في درج مادة الغسل )بحد أقصى 3/1 الكمية الموصى بها من قبل 

الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسيل المتسخ بدرجة خفيفة(

ابدأ تشغيل البرنامج دون إضافة غسيل.	 

االستخدام اليومي
تفاصيل والوظائف/ انظر دليل االستخدام والعناية لمزيد من ال

انظر الصفحة األخيرة لمعلومات حول كيفية الحصول على دليل االستخدام والعناية

1. إدخال الغسيل في الحلة
  قم بتحضير الغسيل وفقا للتوصيات الواردة في جزء »إرشادات ونصائح« .	 

تأكد أن الجيوب خالية والعراوي مغلقة واألحزمة مربوطة.

 افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كمية الغسيل القصوى المبينة في جدول 	 
البرامج المستقل.

2. غلق الباب
 تأكد من عدم انحشار أي غسيل بين الباب الزجاجي ومانع 	 

التسريب المطاطي.

أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغالق الباب.	 
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3. فتح صنبور الماء

4. تشغيل الغسالة 
 اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« إلى أن يضيء زر البرنامج. يظهر رسم 	 

على لوحة التحكم ويقوم الجهاز بإصدار صوت. تصبح الغسالة عندئذ جاهزة 
للتشغيل.

5. ضبط البرنامج المرغوب
الطريقة اإلرشادية — سيقوم ضوء الزر بإرشادك عن طريق ضبط البرنامج 
تالي: اختيار البرنامج/درجة الحرارة/عدد لفات العصر/الوظائف  الترتيب ال ب

االختيارية. بمجرد تأكيد االختيار بالضغط على المفتاح، يقفز ضوء الزر إلى الخطوة 
الية. ت ال

اختر البرنامج: 	 
تأكد من إضاءة زر البرنامج. 

 أدر المفتاح الختيار البرنامج المرغوب. 
بيان بجوار البرنامج المختار. تضيء لمبة ال

قم بتأكيد البرنامج المرغوب عن طريق الضغط على الزر. 

قم بتغيير درجة الحرارة عند اللزوم 	 
إذا أردت تغيير درجة الحرارة المبينة في وحدة العرض تأكد من إضاءة زر 

درجة الحرارة.
تأكيد. ل أدر المفتاح الختيار درجة الحرارة المرغوبة، ثم اضغط المفتاح ل

قم بتغيير عدد لفات العصر، عند اللزوم 	 
إذا أردت تغيير عدد لفات العصر المبين في وحدة العرض، تأكد من 

إضاءة زر عدد لفات العصر.
أدر المفتاح الختيار عدد لفات العصر المرغوب أو توقف الشطف، ثم 

تأكيد. ل اضغط المفتاح ل
ارجع إلى الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات لمزيد من المعلومات.

اختر الوظائف االختيارية عند اللزوم 	 
إذا أردت اختيار وظائف إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف اإلضافية. سيتم اإلشارة 

إلى الوظائف االختيارية المتاحة لبرنامجك عن طريق أسهم مضيئة  .
أدر المفتاح الختيار الوظائف االختيارية المرغوبة. سيومض الرمز الخاص 

تأكيد. ل بالوظيفة االختيارية المختارة. اضغط على الزر ل
بعض الوظائف االختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على 

الزر مباشرة:

ارجع إلى جزء الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات لمزيد من المعلومات.

طريقة االختيار الشخصي
بعد تشغيلك للغسالة أنت لست مجبرا على اختيار الطريقة اإلرشادية.
حيث يمكنك اختيار الترتيب الذي تضبط به برنامجك حسب رغبتك. 

إلنشاء وضع ضبط اضغط على الزر المعني أوال، ثم أدر المفتاح لالختيار، ثم اضغط 
تأكيد.  ل على المفتاح ل

يتوقف نطاق درجات الحرارة وعدد لفات العصر والوظائف االختيارية على البرنامج 
البدء باختيار البرنامج. المختار. لذا ينصح ب

6. إضافة مادة الغسل
 إذا كنت ال تستخدم وظيفة مساعد المعايرة، اجذب درج مادة الغسل إلخراجه 	 

وأضف مادة الغسل )والمواد المضافة/المنعم( اآلن، تراعى المعايير الموصى 
 بها على عبوة مادة الغسل. 

 START DELAY برنامج الغسل األولي(أو( PREWASH إذا اخترت 
)تأخير بدء التشغيل(، تراعى التوصيات الموجودة في جزء الوظائف االختيارية 

والوظائف والمبينات. ثم أغلق درج مادة الغسل بحرص.
 إذا كنت تستخدم وظيفة »مساعد المعايرة«، أضف مادة الغسل فيما بعد، بعد 	 

تشغيل البرنامج. ارجع إلى جزء الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات لمزيد من 
المعلومات.

بعد إضافة مادة الغسل/المواد المضافة، ال تفتح درج مادة الغسل، لتجنب انسكابها.	 

7. بدء تشغيل البرنامج 
 اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف«، واحتفظ به مضغوطا إلى أن يضيء 	 

الزر ويظل كذلك، يبدأ تشغيل البرنامج.
 إذا اخترت »مساعد المعايرة«، ستحدد الغسالة كمية مادة الغسل الموصى بها 	 

 لكمية الغسيل المدخلة وذلك بعد بدء البرنامج. 
اتبع التعليمات كما هو موضح في جزء الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات.

8. تغيير أوضاع ضبط البرنامج المشغل عند اللزوم
 يظل من الممكن تغيير أوضاع الضبط أثناء تشغيل البرنامج. 

م تنته بعد. البرنامج ل سيتم تطبيق التغييرات، بشرط أن تكون المرحلة المعنية ب
 اضغط على الزر المعني )على سبيل المثال »عدد لفات العصر« لتغيير عدد لفات 	 

العصر(. ستومض القيمة المختارة لعدة ثوان.
 أثناء الوميض يمكنك اختيار وضع الضبط عن طريق إدارة المفتاح. إذا توقف وميض 	 

القيمة قبل ضبطها اضغط على الزر مجددا.
 اضغط على المفتاح لتأكيد وضع الضبط الجديد. إذا لم تقم بالتأكيد، سيتم تأكيد وضع 	 

الضبط الجديد أوتوماتيكيا: وسيتوقف الوميض.
سيستمر البرنامج أوتوماتيكيا. 

لتغيير أوضاع ضبط البرنامج المشغل يمكنك أيضا:
الضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« إليقاف البرنامج المشغل	 
قم بتغيير أوضاع الضبط حسب رغبتك. 	 
اضغط »التشغيل/اإليقاف« مجددا لمواصلة البرنامج.	 
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9. اإليقاف المؤقت للبرنامج المشغل وفتح الباب عند اللزوم
 الضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« واحتفظ به مضغوطا إليقاف البرنامج 	 

المشغل بشكل مؤقت.
 إذا كان مستوى الماء و/أو درجة الحرارة مرتفعة )مرتفعين(، يضيء مبين 	 

فتح الباب. يمكنك فتح الباب، على سبيل المثال إلضافة/إخراج غسيل. 
اضغط »التشغيل/اإليقاف« لمواصلة البرنامج. 	 

10. إعادة ضبط برنامج مشغل
 اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« إلى أن تظهر “rES” في وحدة 	 

العرض.

يتم تصريف الماء ويتوقف البرنامج ويتم تحرير قفل الباب.

11. إيقاف الغسالة بعد انتهاء البرنامج
 ستظهر كلمة “End” »االنتهاء« في وحدة العرض، ويضيء مبين فتح الباب – 	 

ويمكنك إخراج الغسيل.

 اضغط »التشغيل/اإليقاف« إليقاف الغسالة. سيتم إيقاف الغسالة أوتوماتيكيا 	 
بعد حوالي ربع ساعة من انتهاء البرنامج لتوفير الكهرباء. 

اترك الباب مفتوحا، حتى تجف الغسالة من الداخل.	 

إرشادات ونصائح
قم بفرز الغسيل تبعا لآلتي

 نوع القماش/تيكيت العناية )القطن، ألياف مختلطة، األلياف الصناعية، صوف، 	 
المالبس التي يتم غسلها يدويا(

 اللون )قم بفصل المالبس الملونة والبيضاء، اغسل المالبس الملونة الجديدة بشكل 	 
منفصل(

 المنسوجات الحساسة )قم بغسل قطع المالبس الصغيرة – مثل جوارب النايلون – 	 
والمالبس ذات الخطافات – مثل حماالت الصدر – في كيس قماشي أو كيس وسادة 

مغلق بسحاب(.

قم بتفريغ جميع الجيوب
أشياء مثل العمالت المعدنية والوالعات قد تسبب أضرار لغسالتك باإلضافة للحلة.	 

ملصقات العناية بالغسيل
درجة الحرارة الموجودة في طبق الغسيل تشير إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل 

قطعة المالبس.

عملية غسل عادي

عملية غسل خفيفة

عملية غسل خفيفة جدا

غسيل يدوي فقط

غير مناسب للغسل

قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم
 وهذا يساعد في منع انسدادها الذي قد يؤدي إلى تعذر طرد ماء التصريف. ارجع إلى 	 

جزء العناية والصيانة/»تنظيف فلتر الماء« في دليل االستخدام والعناية.

التوفير والبيئة
 احرص على تحقيق االستخدام األمثل للطاقة والماء ومادة الغسل وللوقت وذلك عن 	 

طريق االلتزام بالحد األقصى لكمية الغسيل لكل برنامج، كما هو موضح بجدول 
البرامج.

 ال تتخطى كميات مادة الغسل الموضحة في إرشادات الجهة الصانعة لمادة الغسل. 	 
استخدم وظيفة مساعد المعايرة.

 قم بتوفير الكهرباء باستخدام برنامج غسل 60 °م بدال من 95 °م أو 40 °م بدال من 	 
60 °م. مع األقطان ُينصح باستخدام برنامج Eco Cotton )األقطان، اقتصادي( 

عند درجة حرارة 60 °م.
 وفر الكهرباء والوقت عن طريق اختيار عدد لفات عصر مرتفع لتقليل محتوى الماء 	 

داخل الغسالة قبل استخدام مجفف المالبس.
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AR مخطط البرامج

متاح لالختيار باستخدام زر الوظائف 
االختيارية

مادة الغسل عصرمتاح لالختيار مباشرة
والمواد المضافة
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 ECO COTTON
الحد بارد/60 °م)أقطان، اقتصادي(

الحد ————األقصى
—األقصى

 COTTON
الحد بارد/95 °م)أقطان(

األقصى
الحد 

األقصى

الحد ——4.0بارد/60 °مMIXED )مختلط( 
—األقصى

 SYNTHETICS
الحد —3.0بارد/60 °م)ألياف صناعية(

األقصى

 DELICATES
1000————1.5بارد/40 °م)منسوجات حساسة(

—1000—————1.0بارد/40 °مWOOL )أصواف(

 COLOURS
1000——4.0بارد/60 °م)ألوان(

 RAPID 30’ 
’30)سريع 30(

الحد ——————3.0بارد/30 °م
—األقصى

 RINSE&SPIN
الحد —)شطف وعصر(

الحد ———————األقصى
——األقصى

الحد —عصر
الحد ————————األقصى

————األقصى

المعايرة اختياريةالمعايرة ضرورية— غير متاح لالختيار/مناسبمتاح لالختيار/اختياري
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البرامج
احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيتات العناية بغسيلك.

ECO COTTON )أقطان، اقتصادي( 
المنسوجات القطنية ذات االتساخات العادية. برنامج المالبس القطنية 

قياسي. البرنامج المضبوط على درجة حرارة °60م يعتبر أنسب برنامج  ال
 فيما يتعلق بإجمالي استهالك الماء والطاقة لغسيل المالبس القطنية.

قيم الواردة في ملصق الطاقة على هذا البرنامج. وتعتمد ال

أقطان
ثقيلة ذات االتساخات العادية حتى الشديدة. انية ال المالبس القطنية والكت

مختلط
ثقيلة ذات االتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من  المالبس ال
القطن أو الكتان أو األلياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. 

برنامج يعمل لساعة واحدة.

أنسجة صناعية
المالبس ذات االتساخات العادية المصنوعة من األلياف الصناعية أو المواد 

المختلطة بالقطن.

حساس
المالبس الرقيقة المصنوعة من منسوجات حساسة والتي تحتاج إلى 

التعامل برفق.

WOOL )أصواف(
قطع المالبس الصوفية المميزة بعالمة األصواف Woolmark والمصنفة 

على أنها قابلة للغسل بالغساالت األوتوماتيكية، وكذلك المنسوجات 
المصنوعة من الحرير )احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيت 

العناية(، الكتان، الصوف والفسكوز المميز على أنه قابل للغسل اليدوي فقط.

 ’RAPID 30 )سريع 30(
المالبس ذات االتساخات البسيطة والمصنوعة من القطن، األلياف 

الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج إنعاش للغسيل الخالي 
بقع. من ال

COLOURS )ألوان(
المالبس ذات االتساخات البسيطة حتى العادية والمصنوعة من القطن، 
األلياف الصناعية أو المواد المختلطة الخاصة بها، وكذلك المنسوجات 

الحساسة. يساعد في الحفاظ على األلوان. استخدم مادة غسل مناسبة أللوان 
غسيلك. 

RINSE AND SPIN )شطف وعصر(
ثقيل. برنامج شطف منفصل وعصر مركز. للغسيل ال

عصر
ثقيل. برنامج عصر مركز منفصل. للغسيل ال

30’

درجة الحرارةالبرنامج
)°م(

كمية الغسيل 
)كجم(

الماء 
)لتر(

الطاقة 
)كيلوواط/ساعة(

بية  تقري مدة البرنامج ال
يقة(  )ساعة:دق

بقية  نداوة المت نسبة ال
تقريبية )%( ال

التسريعبدون تسريع ب

MIXED404.0500.5001:0000:5559 )مختلط(

59--8.0852.6002:40 )بحد أقصى(COTTON95 )أقطان(

8.0811.6002:2001:4059 )بحد أقصى(COTTON60 )أقطان(

8.0751.0003:2002:0059 )بحد أقصى(COTTON40 )أقطان(

SYNTHETICS )ألياف 
603.0500.9402:2001:2039صناعية(

SYNTHETICS )ألياف 
403.0450.6502:2001:2039صناعية(

 ECO COTTON  
8.0571.1704:4503:3053 )بحد أقصى(60)أقطان، اقتصادي(  

بيانات االستهالك
يه الحال في منزلك نظرا لتغير الظروف المتعلقة  بيانات عما هو عل قد تختلف هذه ال

بدرجة حرارة الماء المسحوب وضغط الماء وخالفه.

قيم  قيم مقاسة في الظروف العادية وفقا للمواصفة IEC/EN 60456. تشير ال ال
لبرامج،  نداوة المتبقية إلى وضع الضبط األساسي ل الماء والطاقة ونسبة ال الخاصة ب

دون اختيار وظائف اختيارية.

max = كمية الغسيل القصوى التي تستوعبها الغسالة

قياسي لغسل المالبس  برنامج Eco Cotton )أقطان، اقتصادي( هو البرنامج ال
ًة فيما يتعلق بإجمالي  ي القطنية ذات االتساخات العادية، وهو أكثر البرامج فعال

ية  استهالك الماء والطاقة. ولغرض توفير الطاقة، قد تختلف درجة حرارة الماء الفعل
عن درجة حرارة دورة الغسل المقررة.
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AR الوظائف االختيارية والوظائف 
والمبينات

الوظائف االختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خالل الضغط على الزر المعني

ألوان °15 
بارد  الماء ال تساعد في الحفاظ على ألوان غسيلك من خالل غسلها ب

)15°م(. وتوفر الطاقة المستهلكة في تسخين الماء، مع الحفاظ على 
نتائج غسل جيدة.

مناسبة للمالبس الملونة ذات االتساخات البسيطة التي ال يوجد بها بقع. 
تاح لالختيار مع برنامج أقطان 95°م. ال ُت

الحفاظ على نضارة الغسيل 
م يكن بإمكانك إخراجه من  تساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا ل

الغسالة بعد انتهاء عمل البرنامج بقليل. 
حيث تبدأ الغسالة في تدوير الغسيل بشكل دوري بعد انتهاء عمل 

البرنامج. ويستمر ذلك لحوالي 6 ساعات بعد انتهاء عمل برنامج الغسل. ويمكنك 
إيقاف هذه الوظيفة في أي وقت من خالل الضغط على أي زر، حيث يتم تحرير قفل 

الباب ويمكنك إخراج غسيلك.

مساعد المعايرة
يساعد في معايرة الكمية الصحيحة لمادة الغسل الالزمة لكمية غسيلك. 

قبل استخدام هذه الوظيفة االختيارية:
تباين تركيز مواد الغسل المتاحة في األسواق بصورة كبيرة. ولهذا السبب،  ي

قم بمواءمة الغسالة مع كميات معايرة مواد الغسل التي تستخدمها. 
عالوة على ذلك، تحقق مما إذا كانت درجة ُعسر الماء المضبوطة مسبقا للغسالة 

اه المحلي لديك واضبطها عند اللزوم  )ماء يسر( تناسب درج ُعسر الماء لمرفق المي
)انظر »االستخدام األول لمساعد المعايرة« في »دليل االستخدام والعناية«(.

1( اختيار مساعد المعايرة:
بعد اختيار البرنامج والوظائف االختيارية، اضغط على زر »مساعد المعايرة«، 

فيضيء رمز مساعد المعايرة في وحدة العرض.
2( تشغيل البرنامج: 

قم بتشغيل البرنامج من خالل الضغط على زر »التشغيل/اإليقاف«. – 
فتدور الحلة لرصد كمية الغسيل، وبعد ذلك يظهر في وحدة العرض 

يلتر. المل كمية مادة الغسل الموصى بها ب

3( إضافة مادة الغسل:
افتح درج مادة الغسل وضع كمية مادة الغسل المبينة بوحدة العرض 

في حجيرة الغسل الرئيسي بدرج مادة الغسل.
إذا قمت باختيار الوظيفة االختيارية »للغسل األولي« وتريد إضافة 

ية الغسل األولي أيضا، فضع نصف كمية مادة الغسل  مادة غسل لعمل
المبينة في حجيرة الغسل األولي، باإلضافة إلى الكمية الكاملة التي قمت 

الفعل في حجيرة الغسل الرئيسي. بوضعها ب
بدال من إضافة مادة الغسل في درج مادة الغسل، فإنه يمكن أيضا إضافتها 

مباشرة في الحلة، في كرة مادة الغسل. 
لبرامج المصحوبة بغسل أولي: يمكن إضافة كمية مادة الغسل  النسبة ل ب

الخاصة بالغسل األولي في الحلة، أما كمية مادة الغسل الخاصة بالغسل 
الرئيسي فيجب إضافتها في حجيرة الغسل الرئيسي بدرج مادة الغسل. وفي هذه 

الحالة، استخدم مسحوقا للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درج مادة الغسل 
حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي. وبعد إضافة مادة الغسل، أغلق درج مادة 

الغسل )أو باب الغسالة(.
4(  الضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« واالحتفاظ به مضغوطا لمواصلة 

عمل البرنامج.

الوظائف االختيارية التي يمكن اختيارها عن طريق زر الوظائف 
االختيارية

غسل أولي 
يساعد في تنظيف المالبس ذات االتساخات الشديدة من خالل إضافة مرحلة 

غسل أولي إلى برنامج الغسل المختار. 
للمالبس ذات االتساخات الشديدة، على سبيل المثال المحتوية على اتساخات رمل أو 

حبيبات. 
يطيل مدة عمل البرنامج بحوالي 20 دقيقة.

أضف مادة الغسل في حجيرة الغسل األولي بدرج مادة الغسل أيضا، أو أضفها مباشرة 
في الحلة. استخدم مسحوقا للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درج مادة الغسل حتى 

بدء مرحلة الغسل الرئيسي.

شطف نهائي ساخن  
ينتهي عمل البرنامج بمرحلة شطف دافئ. ويسهم ذلك في تلطيف ألياف 
غسيلك بحيث تلمس دفئا مريحا بالغسيل عند إخراجه من الغسالة بعد 

انتهاء عمل البرنامج بقليل.

البقع الطبيعية °15 
بقع، ما عدا الشحم/الزيت. تساعد في إزالة جميع أنواع ال

بارد. وتطول مدة عمل  الماء ال يبدأ البرنامج بمرحلة غسل ب
البرنامج بحوالي 10 دقائق.

بقع العنيدة. ل ية ل وُينصح بإجراء معالجة أول
تاح لالختيار مع برنامج أقطان 95°م. ال ُت

اتساخ شديد 
تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الغسيل شديد االتساخ والموجود به بقع 

بقع. ية المواد المضافة إلزالة ال وذلك من خالل تحسين فعال
بقع )مسحوق(  أضف كمية مناسبة من المادة المضافة للغسل إلزالة ال

في حجيرة الغسل الرئيسي، مع مادة الغسل التي تستخدمها )مسحوق فقط(. وقد يتم 
إطالة عمل البرنامج بما يصل إلى 15 دقيقة. 

تبييض. ويجب عدم  بقع ذات قاعدة أكسجين ومواد ال مناسبة لالستخدام مع مزيالت ال
استخدام مواد التبيض المحتوية على البيربورات أو الكلور.

شطف مركز 
يساعد في تجنب ترسب بقايا مادة الغسل في الغسيل وذلك من خالل 

إطالة مرحلة الشطف. 
وهذه الوظيفة مناسبة تماما لغسل مالبس األطفال الرضع، ومالبس 

لمناطق الموجود بها ماء  األشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية ول
يسر.

سريع
تتيح الغسل بشكل أسرع.

وُينصح بها للمالبس ذات االتساخات البسيطة.
تاح لالختيار مع برنامج أقطان 95°م. ال ُت
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الوظائف

وظيفة توقف الشطف )اختيارية بزر العصر(
تتجنب العصر األوتوماتيكي للغسيل في نهاية عمل البرنامج. ويظل 

الغسيل في ماء الشطف األخير وال يستمر البرنامج في العمل.
قيام بالعصر أو التي يتعين  وظيفة مناسبة للمالبس الحساسة التي ال يناسبها ال
عصرها بعدد لفات منخفض للعصر. وهي غير مناسبة للحرير. إلنهاء وظيفة 

»توقف الشطف«، اختر من بين:
  تصريف الماء، بدون عصر:	 

أدر المفتاح الختيار عدد لفات العصر “0”، ثم اضغط على زر »التشغيل/
اإليقاف«: فيتم تصريف الماء وإنهاء عمل البرنامج

  عصر الغسيل: 	 
يومض عدد لفات العصر القياسي – ابدأ دورة العصر من خالل الضغط على 

 زر »التشغيل/اإليقاف«.
أو اختر عدد لفات عصر مختلف من خالل إدارة المفتاح، واضغط عليه 

للتأكيد، ثم اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف«.

تأخير بدء التشغيل 
تقوم هذه الوظيفة بتأجيل بداية عمل برنامجك إلى وقت الحق. 

ال تستخدم مادة غسل سائلة مع هذه الوظيفة. 
اختر البرنامج ودرجة الحرارة والوظائف االختيارية.	 
 اضغط على زر »تأخير بدء التشغيل« – فيومض رمز تأخير بدء التشغيل في وحدة 	 

العرض.
 أدر المفتاح الختيار مدة تأخير حتى 23 ساعة، وسيتم عرضها في وحدة العرض. 	 

وأكد االختيار من خالل الضغط على المفتاح. 
 اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« – فيبدأ العد التنازلي لمدة التأخير. تومض 	 

النقطتان في وحدة العرض. ويتم تأمين قفل الباب.
 إذا قمت باختيار مساعد المعايرة: عندما تضغط على زر »التشغيل/اإليقاف«، ستقوم 	 

الغسالة باحتساب كمية مادة الغسل الموصى بها. قم بإضافة مادة الغسل كما هو 
موضح في وحدة العرض )انظر »مساعد المعايرة«(. اضغط على زر »التشغيل/

اإليقاف« مرة أخرى كي يبدأ العد التنازلي لمدة التأخير المختارة.
 بعد انتهاء مدة التأخير المحددة تبدأ الغسالة في العمل أوتوماتيكيا. وعندئذ يظهر في 	 

وحدة العرض مدة البرنامج المتبقية.
إللغاء عمل وظيفة »تأخير بدء التشغيل«:

اضغط على زر »التشغيل/اإليقاف« إللغاء عمل وظيفة تأخير بدء التشغيل.	 

قفل المفاتيح
تقوم هذه الوظيفة بتأمين قفل األزرار والمفتاح بلوحة التحكم 

لمنع استخدامها بشكل غير مرغوب.
تأمين قفل األزرار: ل

يجب أن تكون الغسالة مشغلة.	 
 اضغط على زر الوظيفة االختيارية واحتفظ به مضغوطا إلى أن يضيء رمز 	 

المفتاح في وحدة العرض. عندئذ يكون المفتاح واألزرار مؤمنة القفل. ويعمل 
فقط زر »التشغيل/اإليقاف«.

إذا قمت بإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها، يظل قفل المفاتيح فعاال إلى أن 
تقوم بتحريره.

لتحرير قفل األزرار اضغط على زر الوظيفة االختيارية مرة أخرى واحتفظ 
به مضغوطا، إلى أن ينطفئ رمز المفتاح في وحدة العرض.

المبينات

يمكن فتح الباب.

الماء  الماء للغسالة/اإلمداد ب خطأ: صنبور الماء مغلق. ال يوجد إمداد ب
غير كاف.

خطأ: انسداد فلتر الماء. ال يمكن تصريف الماء، قد يكون فلتر الماء 
مسدودا

خطأ: اتصل بالخدمة. ارجع إلى جزء التغلب على األعطال في دليل 
االستخدام والعناية.

 في حالة وجود أية أخطاء، ارجع إلى جزء التغلب على األعطال في 
»دليل االستخدام والعناية«.

AR
400010873272A

الصيانة والتنظيف والتغلب على األعطال
لتغلب على األعطال،  لغرض الصيانة والتنظيف، ول

انظر دليل االستخدام والعناية.

يمكن الحصول على دليل االستخدام والعناية كما يلي:
خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في 	 

كتيب الضمان
 	Whirlpool Website قم بالتحميل من 

http://docs.whirlpool.eu

االتصال بخدمة ما بعد البيع
والذي يوفر كل األرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند االتصال 

بيع.   بفريق خدمة ما بعد ال
http://www.whirlpool.eu

ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.

تعتبر  ®Whirlpool عالمة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الواليات المتحدة األمريكية.


