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1. زر On/Off )تشغيل/إيقاف( )وهو 
يه  أيضا زر إعادة الضبط إذا تم الضغط عل

لفترة طويلة( 
2. زر البرنامج )إعداد كمية الماء 
الموصلة عند الضغط لفترة طويلة(

3. منبه انتهاء الدورة
4. قفل المفاتيح

5. الوظيفة االختيارية البخار
تأكيد( ل 6. مفتاح )اإلدارة لالختيار/الضغط ل

7. تأخير بدء التشغيل
8. وقت التجفيف 

9. مستوى التجفيف 
10. زر الوظائف االختيارية

11. زر  Start/Pause )بدء التشغيل/
اإليقاف المؤقت(

12. شاشة
13. مكان البرامج

لوحة التحكم

1. سطح العمل
2. لوحة التحكم
3. خزان المياه

4. الباب
5. مقبض الباب

6. فلتر الباب )خلف الباب(
7. فلتر القاعدة )باألسفل خلف الباب 

القالب(
8. أرجل قابلة للضبط )4(

 قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل 
الصحة واألمان بعناية.

دليل المرجع اليومي

وصف المنتج
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 .WHIRLPOOL نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 
 من أجل تلقي الدعم والخدمة الشاملة، 

http://www.whirlpool.eu/registerبيانات الخاصة بجهازك في ، يرجى تسجيل ال
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تأكد من عدم وجود أي قداحات أو 
أعواد كبريت في المالبس.

تأكد من أن المالبس غير مشبعة 
بالسوائل القابلة لالشتعال.

االستخدام اليومي 

االستخدام ألول مرة
قبل استخدام المجفف 

افحص خرطوم  التصريف و خزان المياه. 
تأكد من تثبيت خرطوم التصريف في الجزء الخلفي من المجفف بشكل صحيح، سواء 

بخزان ماء المجفف )انظر الصورة(، أو بشبكة الصرف الصحي لديك )انظر دليل 
التركيب(.

تأكد أيضا من تركيب خزان الماء بشكل صحيح.

 انظر دليل االستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل حول الوظائف / 
انظر الصفحة األخيرة لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دليل االستخدام 

والعناية

1. إدخال الغسيل في الحلة
لتوصيات الواردة في جزء إرشادات ونصائح. قم بتحضير الغسيل وفقا ل

تأكد أن الجيوب خالية والعراوي مغلقة واألحزمة مربوطة.

افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كميات الغسيل القصوى 
الموضحة في جدول البرامج.

2. أغلق الباب
تأكد من عدم وجود أي مالبس محشورة بين زجاج الباب وفلتر الباب.

أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغالق الباب.  

3. قم بتشغيل المجفف
اضغط على زر  On/Off )تشغيل/إيقاف( » حتى يضيء زر البرامج. 

لتشغيل  عندئذ يظهر رسم متحرك، ويصدر صوت. ويكون المجفف جاهز ل
بعد ذلك.

4. ضبط البرنامج المرغوب
تالي:  الترتيب ال وضع اإلرشاد – ُترشدك إضاءة الزر إلى ضبط البرنامج ب

اختيار برنامج / وقت التجفيف )عند اختيار برنامج وقت التجفيف أو 
التهوية فقط( / مستوى التجفيف )إذا كان قابل لالختيار / الضبط( / 

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

             2                                                          1

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج في جدول البرامج.

حدد وقت التجفيف، إذا لزم األمر      
فقط إذا قمت باختيار البرنامج مدة التجفيف أو تهوية »، فإنه يمكنك ضبط 

وقت التجفيف المرغوب بدءا من 10 دقائق كحد أدنى وحتى 180 دقيقة 
كحد أقصى )ثالث ساعات(.

تأكد من إضاءة زر وقت التجفيف. 
أدر المفتاح الختيار وقت التجفيف المرغوب. بعد ذلك، أكد من خالل 

  تحذير
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الضغط على المفتاح.

حدد مستوى التجفيف المطلوب، إذا لزم األمر
إذا كنت ترغب في تغيير مستوى التجفيف، تأكد من إضاءة زر مستوى 

التجفيف » . 

أدر المقبض إلختيار مستوى التجفيف المطلوب، ثم اضغط المقبض 
تأكيد. ل ل

اختر الوظائف االختيارية عند اللزوم
إذا أردت اختيار وظائف اختيارية إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف 
االختيارية اإلضافية » سيتم اإلشارة إلى الوظائف االختيارية المتاحة 

لبرنامجك عن طريق أسهم مضيئة.   

أدر المفتاح الختيار الوظائف االختيارية المرغوبة. يومض رمز الوظيفة 
تأكيده، اضغط على الزر. االختيارية المختارة. ل

بعض الوظائف االختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط 
على الزر مباشرة.

ارجع إلى جزء الوظائف االختيارية، الوظائف والمبينات لمزيد من 
المعلومات.

طريقة االختيار الشخصي
بعد تشغيل المجفف، لست مضطرا لمتابعة طريقة اإلرشاد.

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
تعتمد المجموعة المتنوعة من الخيارات ومستويات التجفيف على البرنامج 

الذي تم إختياره. لذلك يوصى ببدء إعدادك باختيار البرنامج.

5. بدء تشغيل البرنامج   
اضغط واستمر في الضغط على زر  Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف 

ية التجفيف. المؤقت( » إلى أن يضيء الزر بشكل ثابت، تبدأ عمل

يمكن إعادة حساب زمن التجفيف وتكييفها في سياق البرنامج. 
خالل هذه المراحل، تظهر الرسوم المتحركة على الشاشة.

6. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم
يمكنك تغيير بعض اإلعدادات بعد بدء البرنامج:

•  اضبط وقت التجفيف )عند اختيار برنامج وقت التجفيف فقط(
•  قم بإضافة أو إلغاء وظيفة اختيارية، شريطة أن تسمح مرحلة سير 

البرنامج بذلك.
اضغط على الزر ذو الصلة. سوف يومض اإلعداد الذي تم إختياره لبضع 

ثوان. 
أثناء الوميض يمكنك اختيار وضع الضبط عن طريق إدارة المفتاح. عند 

توقف الوميض، اضغط على الزر مرة أخرى. 

تأكيد، سيتم تأكيد وضع  ال م تقم ب تأكيد التعديل. إذا ل اضغط على الزر ل
الضبط الجديد أوتوماتيكيا – ويتوقف اإلعداد المعدل عن الوميض.

سيستمر البرنامج أوتوماتيكيا. 

تغيير إعدادات البرنامج المشغل أو تأجيل بدء التشغيل، يمكنك أيضا:  ل
•  اضغط على الزر  Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( إليقاف 

البرنامج المشغل مؤقتا
•  قم بتغيير اإلعدادات 

•  أعد الضغط على الزر  Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( 
لمواصلة تشغيل البرنامج.

7. إعادة ضبط إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم
استمر في الضغط على الزر On/Off  )تشغيل/إيقاف( » إلى أن يظهر 

بيان “rES” على الشاشة. ال

ثم ينتهي البرنامج بعد ذلك. 
افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل للسماح بتشتيت السخونة المتبقية 

بالغسيل.

8. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج
بيان „End“  )انتهاء( على الشاشة.   انتهاء عمل البرنامج، يظهر ال وب

اضغط على الزر  On/Off )تشغيل/إيقاف( » إليقاف المجفف. . قم بفتح 
الباب وقم بإخراج الغسيل.

    
ا في نحو ربع ساعة بعد نهاية البرنامج،  سوف ينطفئ المجفف أوتوماتيكًي

لتوفير الطاقة. 

9. تفريغ خزان الماء / تنظيف فلتر الباب / تنظيف فلتر القاعدة
ارجع إلى جزء العناية والصيانة.



4

يجب مراعاة  ملصقات العناية بالمالبس الخاصة بك؛ تأكد من إمكانية تجفيفها في 
المجفف.

ملصقات العناية
نقاط إلى درجة الحرارة الالزمة لتجفيف الغسيل. تشير ال

درجة الحرارة العادية

درجة الحرارة المنخفضة

التجفيف باستخدام المجفف ال تقم ب

قم بتفريغ جميع الجيوب
يمكن أن تؤدي األغراض مثل العمالت المعدنية أو المفاتيح إلى إلحاق الضرر 

بالغسيل والحلة. 

تكييف المجفف مع كمية الماء الموصلة 
تتأثر نتائج التجفيف بكمية الماء المستخدمة أثناء الغسيل. من خالل تعديل 

مستويات التجفيف المتاحة )تجفيف مناسب للكي، تجفيف مناسب للطي، تجفيف 
لتجفيف، يمكنك تعديل مستوى  نهائية ل نتائج ال إضافي(، إذا كنت غير راض عن ال
الماء المستخدمة في الغسيل. ويأتي المجفف مع اإلعداد المسبق للمستوى 2. قم 

نتائج األكثر  نتائج األكثر رطوبة( و مستوي 5 )ال باإلختيار  بين المستوى 1 )ال
جفافا(.

 استمر في الضغط على زر البرنامج إلى أن يومض رمز ضبط الكمية 
الموصلة على الشاشة.

 أدر المفتاح لضبط المستوى )5 - 4 – 3 – 2– 1(. 
تأكيد المستوى المختار. اضغط على المفتاح ل

هذه الخطوة غير ضرورية لكل دورة تجفيف. بمجرد تحديد مستوى كمية الماء 
الموصلة المرغوب، لن تكون بحاجة لتعديله.

قم دائما بتجفيف حمولة كاملة. حيث يؤدي ذلك لإلستفادة القصوي من الطاقة 
لبرامج المختلفة في جدول  المستهلكة. يتم اإلشارة إلى كميات الغسيل القصوى ل

البرامج. 

للحد من وقت التجفيف، تأكد من دوران الغسيل بأقصى سرعة ممكنة لبرنامج 
الغسيل. وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.

إرشادات ونصائح

إرشادات التوفير

كمية الغسيلالبرنامج
)كجم(

عدد لفات العصر
)لفة/دقيقة(

الرطوبة 
)%(

الطاقة المستهلكة 
)كيلوواط/ساعة(

وقت التجفيف )دقيقة(

8أقطان اقتصادي *
4

1000
1000

60
60

4.74
2.54

135
80

8أقطان اقتصادي
8

800
1400

70
50

5.52
3.96

154
117

أقطان "تجفيف مناسب للكي" 
8
8
8

800
1000
1400

70
60
50

4.38
3.92
3.46

131
112

99

المواد اإلصطناعية "جاف 
3.51000401.4446ويمكن وضعة بالخزانة"

بيانات بمنزلك اعتمادا على نسبة الرطوبة بكمية الغسيل بشكل أساسي.بيانات االستهالك وقد تختلف ال

*  تسمية البرامج المرجعية للطاقة / الئحة / 392/2012 االتحاد األوروبي
قيم على إعداد البرنامج االفتراضي، إلى جانب نظافة الباب وفلتر القاعدة.  تعتمد ال
فلتر السفلي تحتاج إلى التنظيف بعد  طبقا الختبارات المستهلك، فإن فلتر الباب وال

كل دورة.

قيم المذكورة أعاله. وهي تعتمد على  استهالك الطاقة ووقت التجفيف قد تختلف عن ال
تيار الكهربائي، ونوعية مزيج المنسوجات  ظروف التشغيل في المنزل )مثل تذبذب ال

أو درجة رطوبة المنسوجات بعد التجفيف وكذلك حجم الحمولة(.

قيم حسب المعيار األوروبي 61121 وهي ترجع إلى وضع البرنامج  تم تحديد ال
اإلفتراضي؛ تغيير اإلعداد يؤثر أيضا على بيانات االستهالك.
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مخطط البرامج

—    غير قابل لالختيار / التشغيلقابل لالختيار / اختياري

يمكن اختياره عن طريق زر الوظائف يمكن اختياره بشكل مباشر
االختيارية

مج
رنا

الب

اية
لعن

ت ا
يتا

تيك

ل 
سي

الغ
ية 

كم
جم(

)ك
ى 

صو
الق

ف
جفي

 الت
وى

ست
م

ية 
ار

ختي
اال

فة 
ظي

الو
ار

بخ
ال

ف
جفي

 الت
ت

وق

رة 
ضا

ى ن
عل

ظ 
حفا

ال
يل

غس
ال

ف
خفي

يع
سر

الحد أقطان اقتصادي
————األقصى

أقطان

الحد 
األقصى

—

—

—

مختلط
3.0———

أنسجة صناعية

3.5

—

——

—

حساس
2.5————

عملية  اإلنهاء الخاصة 
——————1.0باإلصواف

قطع كبيرة
3.0————

التهوية
الحد 

————األقصى

تنشيط البخار

1.5——————

الحد وقت التجفيف
————األقصى
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البرامج
لتجفيف في  المجفف. ارجع إلى جزء  تأكد من أن الغسيل الخاص بك مناسب ل

إرشادات ونصائح / ملصقات العناية.

Eco Cotton   )أقطان، اقتصادي(
لتجفيف المالبس القطنية ذات مستوي رطوبة عادي.

قياسي، مناسب لتجفيف المالبس القطنية ذات مستوي  برنامج القطن ال
رطوبة عادي. البرنامج األكثر كفاءة من حيث استهالك الطاقة لتجفيف 

المالبس القطنية.
وتعتمد قيم ملصقات استهالك الطاقة على هذا البرنامج.

أقطان 
لتجفيف المالبس القطنية. 

مختلط 
لتجفيف المالبس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان واأللياف 

االصطناعية ومزائجهم.

أنسجة صناعية 
لتجفيف المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية.

حساس 
لتجفيف المالبس الحساسة التي تحتاج إلى رعاية لطيفة.

عملية  اإلنهاء الخاصة باإلصواف
ية التجفيف بالهواء للمنسوجات الصوفية.  من أجل االنتهاء من عمل

المنسوجات الصوفية تصبح رقيقة و ناعمة.
بدون برنامج تجفيف.

قطع كبيرة
لتجفيف قطع الغسيل الكبيرة، مثل أكياس النوم والبطاطين وغيرها.

التهوئة
لتهوية، إنعاش وإرخاء الغسيل دون سخونة. اختر مدة التهوية باستخدام 

الوظيفة االختيارية وقت التجفيف.

تنشيط البخار
 سبالملا شاعنإل اصيصخ تممص .راخبلاب سبالملا شاعنإل
 ةفاجلا لاوجاكلا سبالملا نم اهيف بوغرمريغلا حئاورلا ةلازإو
 ةعونصملا ليوارسلاو ،تازولبلاو ناصمقلا لثم ةفيظنلاو
 ليسغلا لاخدإ لبق .مهجئازمو ةيعانصلا فايلألاو نطقلا نم
 دحب( ءاملاب هشرب ءيشلا ضعب هبيطرتب مق ةلحلا ىلإ
 ىوتسم طبض ةداعإ متي .)ءام ةخاخب مدختسا ،للم 200 ىصقأ
 دعب .هرييغت رذعتيو يطلل بسانم فيفجت ىلع فيفجتلا
 قيلعتب مقو روفلا ىلع ليسغلا جارخإب مق ،جمانربلا ءاهتنا
.ةشمركلا نم دحلل تاعامشلا يف سبالملا

وقت التجفيف 
برنامج التجفيف المحدد بالوقت. اختر مدة البرنامج باستخدام الوظيفة 

االختيارية وقت التجفيف.
لتجفيف باستخدام المجفف. مناسب لزيادة  لجميع األقمشة المناسبة ل

مرحلة تجفيف إضافية قصيرة بعد انتهاء البرنامج. ارجع إلى جزء 
الوظائف االختيارية، الوظائف والمبينات / الوظيفة االختيارية وقت 

لتعرف على مزيد من المعلومات. التجفيف ل

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

الوظيفة االختيارية البخار 
يقلل من تجعيد المالبس المصنوعة من القطن واأللياف الصناعية 

ومزائجهما عن طريق إضافة مرحلة الترطيب في نهاية دورة التجفيف.
قيام  ُتستخدم هذه الوظيفة االختيارية مع األحمال الصغيرة فقط، يجب ال
بتفريغ المالبس من المجفف بعد نهاية البرنامج مباشرة و وضعها على 

شماعات المالبس. 
يتم ضبط مستوى الرطوبة أوتوماتيكيا على تجفيف مناسب للطي وال يمكن 

قيام بأي تغييرات مع هذه الوظيفة االختيارية. ال

ال يجتمع مع الوظائف االختيارية الحفاظ على نضارة الغسيل، سريع و 
خفيف.

وقت التجفيف 
ال يتم ضبط وقت التجفيف المطلوب إال عند اختيار برنامج وقت التجفيف 

أو التهوية.
اضغط على زر؛ يضيء رمز وقت التجفيف في الشاشة. أدر المفتاح 

الختيار وقت التجفيف المرغوب، بحد أقصي 180 دقيقة، ثم اضغط علي 
تأكيد االختيار. المفتاح ل

غير قابل لالختيار مع أي برنامج آخر ما عدا برنامج وقت التجفيف و 
التهوية.

مستوى التجفيف
لتحديد مستوى التجفيف المطلوب لحمولة المالبس.

اضغط على الزر ثم أدر المفتاح الختيار مستوى التجفيف المرغوب، 
يمكنك اإلختيار بين

  
تجفيف مناسب للكي )مناسب للكي بعد انتهاء دورة التجفيف،   

ولذلك يظل رطبا قليال(  
  
 

الوظائف االختيارية والوظائف والمبينات 
لبرنامج  يرجى الرجوع إلى جدول البرامج لمعرفة الوظائف االختيارية المتاحة ل

المختار.
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تجفيف مناسب للطي )جاف بما يكفي للوضع في   

الدوالب بعد انتهاء دورة التجفيف(  
  

لتجفيف( تجفيف إضافي )أقصى مستوى ل  

أكد االختيار بالضغط على المقبض.

الوظائف االختيارية التي هي اختيارها باستخدام زر الوظائف االختيارية

الحفاظ على نضارة الغسيل  
يساعد في منع كرمشة الغسيل إذا تعذر عليك إخراجه بعد نهاية البرنامج. 

يبدأ المجفف في تقليب المالبس بشكل دوري لبضع دقائق بعد نهاية 
تقليب لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية البرنامج.  البرنامج. يستمر هذا ال

 يمكنك إيقافه في أي وقت من خالل إيقاف المجفف باستخدام الزر 
On/Off )تشغيل/إيقاف(.

ال يجتمع مع الوظيفة االختيارية البخار.

لطيف   
تتيح معاملة أكثر لطفا للمالبس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف. 

ال يجتمع مع الوظيفة االختيارية سريع و بخار.

سريع   
يتيح تجفيف أسرع للمالبس.

ال يجتمع مع الوظيفة االختيارية خفيف و بخار.

الوظائف

إشارة نهاية الدورة   
لتشغيل أو إيقاف اإلشارة عند انتهاء البرنامج.

قفل المفاتيح  
لقفل المفاتيح ومفتاح لوحة التحكم ضد أي عملية غير مرغوب بها.

لقفل المفاتيح:
قيام بتشغيل المجفف.•  عليك ال
اضغط مع االستمرار بالضغط على زر القفل حتى يظهر الضوء • 

الخاص بالزر. المقبض والمفاتيح مغلقة اآلن.
يتم تفعيل زر  On/Off )تشغيل/إيقاف( فقط.

إذا قمت بإيقاف المجفف وتشغيله مرة أخرى، يبقى قفل المفاتيح فعاال إلى 
إلغاء القفل. أن تقوم ب

إللغاء قفل المفاتيح:
استمر في الضغط على زر قفل المفاتيح إلى أن ينطفئ الزر.• 

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

اختر فترة تأخير ربما تصل إلى 23 ساعة.  
حّدد البرنامج والخيارات.• 
اضغط على الزر  تأخير بدء التشغيل » – وسيومض رمز تأخير بدء • 

التشغيل في الشاشة.
أدر المفتاح الختيار مدة تأخير حتى 23 ساعة، وسيتم عرضها في وحدة • 

تأكيد.  ل العرض. اضغط على الزر ل
اضغط على الزر Start / Pause  )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( - • 

تأخير حتى بدء تشغيل البرنامج.  ل تنازلي ل فتعرض وحدة العرض العد ال
يضيء الزر Start/Pause  )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( . قد يصدر 

صوت عند تفعيل المضخة.
تأخير، يبدأ المجفف التشغيل أوتوماتيكيا. وعندئذ •  بعد انتهاء وقت ال

يظهر في وحدة العرض مدة البرنامج المتبقية.

إللغاء تأخير بدء التشغيل
اضغط على الزر  Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( إللغاء • 

تأخير بدء التشغيل )وأعد الضغط على الزر  Start/Pause )بدء 
التشغيل/اإليقاف المؤقت( لتشغيل البرنامج المختار على الفور(.

المبينات
  

خزان الماء مملوء    
)=< قم بتفريغ خزان الماء(  

  
فلتر القاعدة مسدود    

)=< قم بتنظيف فلتر القاعدة(.  
 

فلتر الباب مسدود    
)=< قم بتنظيف فلتر الباب(.  

  
عند حدوث أية أعطال، يرجى الرجوع إلى جزء التغلب على األعطال الوارد 

في دليل االستخدام والعناية.
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قم بإفراغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف
ا  ت امسك المقبض وقم بسحب خزان المياه بحرص. امسك خزان الماء الممتلىء بكل

يدين.   ال
اه ثم ادخل الخزان عن طريق دفعه مرة أخرى في مكانه. تأكد من  قم بتفريغ المي

تركيبه في مكانه بشكل صحيح.

قم بتنظيف فلتر الباب بعد كل دورة تجفيف
فلتر عن طريق سحبه ألعلى. افتح الباب وأخرج ال

فلتر ثم  الداخل. اغلق ال اضغط على الزر لفتح فلتر الباب. . قم بإزالة الوبر الموجود ب
قم بإعادة تركيبه في االتجاه الصحيح، بحيث يدمج تماما في مقصورة الترشيح.

احرص على تنظيف الفلتر السفلي كل ثالثة أشهر
افتح رفرف أو جناح القاعدة. قم بإدارة شريط الغلق للجهة اليمنى واليسرى من مرشح 

القاعدة باإلتجاه  لألسفل في وضع أفقي. امسك بمقبض مرشح القاعدة  واجذبه 
للخارج.

قم بتنظيف مرشح القاعدة تحت الماء الجاري؛ وقم بإزالة الغبار والوبر. 

ائية  لة أو باستخدام  المكنسة الكهرب ل نظف مقصورة مرشح المجفف بقطعة قماش مب
بعناية. أدخل مرشح القاعدة مرة أخرى. لف شرائط القفل ألعلى في وضع عمودي. 

اغلق رفرف أو جناح القاعدة.

العناية والصيانة.
قم بإيقاف المجفف وفصله عن التيار 

الكهربائي قبل القيام بأي عملية 
تنظيف أو صيانة.

تحذير، المياه  الموجودة في خزان 
المياه قد تكون ال تزال ساخنة.   تحذير

400010765167

تعتبر Whirlpool عالمة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الواليات المتحدة األمريكية.
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الصيانة والتنظيف والتغلب على األعطال
راجعدليل االستخدام والعناية..

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

الضمان
  قم بتحميل الدليل من موقع اإلنترنت • 

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.
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