
17

AR الدليل المرجعي اليومي

يرجى قراءة محتويات دليل الصحة والسالمة 
والتركيب بتأني قبل استخدام هذا الجهاز.

انظر دليل الصحة والسالمة والتركيب لمزيد من 
نقل المعلومات التفصيلية حول طريقة خلع براغي ال

نقل هذا قبل استخدام الجهاز. يلزم خلع براغي ال

 .WHIRLPOOL نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 
وللحصول على دعم فني أكثر تكامال، يرجى تسجيل جهازك على 

www.whirlpool.eu/register الموقع

 قم بتنزيل تعليمات االستخدام من الموقع 
http://docs.whirlpool.eu

اتبع اإلجراءات المبينة في الصفحة األخيرة.
WWW
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3. زر بدء التشغيل / اإليقاف       
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    والتجفيف.
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9. زر الشطف المكثف
10. زر مستوى التجفيف

11. زر وقت التجفيف
12. زر درجة الحرارة
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درج مادة الغسل

انظر فصل »االستخدام اليومي« لمزيد من المعلومات حول اختيار وبدء تشغيل 
البرنامج.

دورة التشغيل األولى
ية اإلنتاج: تخلص من أي شوائب من عمل

  اختر برنامج “Cotton” بدرجة حرارة °90م.1. 
   ضع كمية صغيرة من مسحوق الغسل في حجيرة الغسل الرئيسية  بدرج مادة الغسل 2. 

)بحد أقصى 3/1 الكمية الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسيل 
المتسخ بدرجة خفيفة(.

  ابدأ تشغيل البرنامج دون وضع شيء في الغسالة المجففة)والحلة فارغة(.	. 

االستخدام ألول مرة

حجيرة الغسل األولي 
مادة الغسل الخاصة بالغسل األولي	 

حجيرة الغسل الرئيسي 
مادة الغسل للغسل الرئيسي 	 
مزيل البقع	 
مزيل عسر الماء	 

م المالبس حجيرة منّع
ُمنّعم المالبس	 
نشا سائل	 

أضف منعم المالبس أو محلول النشا داخل الحيز دون تجاوز 
عالمة الحد »األقصى«.

 زر التحرير
تنظيفه(. )اضغط إلزالة الدرج ل

يفضل استخدام الدرج A عند الغسل باستخدام سائل 
تنظيف مخصص للغسل، لضمان استخدام الكمية 

الصحيحة من سائل التنظيف )يوجد هذا الدرج في 
تعليمات(. الحقيبة المشتملة على دليل ال

انقل الدرج إلى الفتحة B في حالة استخدام مسحوق 
تنظيف.

B A
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االستخدام اليومي

1. وضع الغسيل. 
قم بتحضير الغسيل وفقا للتوصيات الواردة في جزء »إرشادات 	 

ونصائح«. - افتح الباب وضع الغسيل داخل الحلة، دون تجاوز السعة القصوى 
للكمية المبينة في مخطط البرامج. 

أغلق الباب، من خالل الضغط إلى أن ينغلق القفل بصوت 	 
مسموع، وتحقق من عدم انحشار قطع الغسيل بين الباب الزجاج 

والعازل المطاطي.

2. فتح صنبور الماء
 تأكد من توصيل الغسالة بماسورة المياه بشكل صحيح. افتح صنبور الماء.

 3. تشغيل الغسالة المجففة. 
; تومض اللمبة  ببطء.   اضغط على الزر

4. اختيار برنامج وتخصيص دورة الغسل. 
   توجد الوظائف اآلتية بهذه الغسالة:

الغسل فقط	 
الغسل والتجفيف	 
التجفيف فقط	 

الغسل فقط   
يعرض جهاز  اختر »البرنامج« المرغوب باستخدام مفتاح االختيار الدوار. 3. 

الغسل والتجفيف أوتوماتيكيا أقصى درجة حرارة مقررة للبرنامج المضبوط عن 
طريق لمبة led المعنية. اضغط على الزر المعني لتغيير درجة الحرارة. 

يقلل الضغط على الزر  “°Temp. C” من درجة الحرارة 	 
بالتدريج إلى أن تصل إلى C°20 م. عند الضغط على الزر مرة أخرى تعود 

أقصى درجة حرارة مسموح بها للبرنامج.  
اختر الخيارات المطلوبة )عند اللزوم(.  

اضغط على الزر الختيار أحد الخيارات، فتضيء لمبة الزر المعني.  	
اضغط على الزر مرة أخرى إللغاء االختيار، فتنطفئ اللمبة.  	

! إذا لم يكن الخيار المختار غير متوافق مع ضبط البرنامج، تصدر إشارة تحذير 
صوتية وتومض لمبة البيان 3 مرات. وال يتم تفعيل االختيار.

الغسل والتجفيف  
لغسل وتجفيف كمية الغسيل بدون فترة فاصلة بين دورتي   

الغسل والتجفيف، احرص على عدم تجاوز الكمية لحدود الحمولة القصوى 
لبرنامج المختار )انظر عمود »الحدود القصوى لكميات  المسموح بها ل

التجفيف« في  مخطط البرنامج(.
تعليمات الواردة في فقرة »غسل فقط« الختيار 1.  اتبع ال

وتخصيص البرنامج المطلوب، إذا لزم األمر. 
 .2 Dryness“ اختر نوع التجفيف المرغوب، بالضغط على زر

level” لالختيار من مستويات التجفيف األوتوماتيكية أو اضغط على 
الزر “Dryness Time” لضبط مدة تجفيف. 

قابلة لالختيار: - التجفيف األوتوماتيكي مع المستويات ال
في وضع التجفيف األوتوماتيكي، تقوم الغسالة المجففة بتجفيف الغسيل 
حتى الوصول إلى مستوى التجفيف المضبوط. يؤدي الضغط على الزر 
“Dryness level” مرة واحدة إلى اختيار أعلى مستوى تجفيف متوفر 

تقليل مستوى التجفيف. لبرنامج المختار. اضغط على الزر مرة أخرى ل ل

تتوفر المستويات اآلتية:
: يكون الغسيل جاف تماما وجاهز للوضع في  مستوى خزانة المالبس 

خزانة المالبس دون كي.
تقليل الكرمشة.  : يظل الغسيل رطبا بعض الشيء ل مستوى الشماعة 

ويلزم تعليق المالبس لتجف تماما في الهواء. 
: تظل المالبس رطبة إلى حد ما لتسهيل الكي. مستوى الكي 

- وضع التجفيف بالمؤقت:
لضبط مدة تجفيف محددة، اضغط على الزر “Dryness Time” إلى أن 

قيم من 180 إلى  المدة المرغوبة..  يمكن ضبط ال تضيء لمبة led الخاصة ب
40 دقيقة. 

لتجفيف )انظر  لغسل كمية غسيل أكبر من الكمية القصوى المسموح بها ل
عمود»الحدود القصوى لكمية التجفيف« في مخطط البرنامج(, قم بإزالة 

بعض قطع المالبس فور انتهاء دورة الغسل وقبل بدء دورة التجفيف. استمر 
كما يلي:

تعليمات الواردة في فقرة »غسل فقط« الختيار 1.  اتبع ال
وتخصيص البرنامج المطلوب، إذا لزم األمر. 

ال تقم بتضمين دورة تجفيف.2. 
فور انتهاء دورة الغسل، افتح الباب وأخرج بعض قطع 	. 

تقليل الحمل. بعد ذلك، اتبع تعليمات »التجفيف فقط«.  المالبس ل

ملحوظة: احرص دائما على االنتظار لفترة بعد تجفيف المالبس وقبل فتح 
الباب.

 عند استخدام الدورتين سابقتي الضبط  “Wash& Dry 45’” و 
 “Wash& Dry 90’” ، ال يلزم اختيار دورة تجفيف أو بدء تشغيلها.

التجفيف فقط
لة التي تم غسلها سابقا في الغسالة  ل تستخدم هذه الوظيفة لتجفيف المالبس المب

المجففة أو يدويا.

ا للغسيل التي ترغب في تجفيفه )على 1.  اختر برنامجا مناسب
سبيل المثال، اختر »أقطان« لترطيب المالبس القطنية(. 

لتجفيف بدون دورة غسيل.2.  اضغط على الزر “Dry Only” ل
 .	 Dryness“ اختر نوع التجفيف المرغوب، بالضغط على زر

level” لالختيار من مستويات التجفيف األوتوماتيكية أو اضغط على 
الزر “Dryness Time” لضبط مدة تجفيف. 

قابلة لالختيار: - التجفيف األوتوماتيكي مع المستويات ال
في وضع التجفيف األوتوماتيكي، تقوم الغسالة المجففة بتجفيف الغسيل 
حتى الوصول إلى مستوى التجفيف المضبوط. يؤدي الضغط على الزر 
“Dryness level” مرة واحدة إلى اختيار أعلى مستوى تجفيف متوفر 

تقليل مستوى التجفيف. لبرنامج المختار. اضغط على الزر مرة أخرى ل ل

تتوفر المستويات اآلتية:
: يكون الغسيل جاف تماما وجاهز للوضع في  مستوى خزانة المالبس 

خزانة المالبس دون كي.
تقليل الكرمشة.  : يظل الغسيل رطبا بعض الشيء ل مستوى الشماعة 

ويلزم تعليق المالبس لتجف تماما في الهواء. 
: تظل المالبس رطبة إلى حد ما لتسهيل الكي. مستوى الكي 

- وضع التجفيف بالمؤقت:
لضبط مدة تجفيف محددة، اضغط على الزر“Dryness Time” إلى أن 

قيم من 180 إلى  المدة المرغوبة..  يمكن ضبط ال تضيء لمبة led الخاصة ب
40 دقيقة. 

ملحوظة: احرص دائما على االنتظار لفترة بعد تجفيف المالبس وقبل فتح 
الباب.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف، يمكنك طلب دليل أكثر تفصيال أو 
تعليمات الواردة في الصفحة األخيرة. تنزيله من الموقع من خالل اتباع ال

WWW
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5. استخدام الكمية المناسبة من مادة الغسل. اجذب الدرج وقم بصب      
    مادة الغسل في الحجيرات المخصصة لذلك كما هو مبين في       

فصل »درج مادة الغسل«.  ال يعد ذلك ضروريا إال في حالة  استخدام برنامج غسل 
فقط أو غسل + تجفيف. 

6. تأخير توقيت بدء البرنامج. لضبط البرنامج كي يعمل في وقت الحق، 
انظر فصل »الخيارات والوظائف«.

7.  بدء تشغيل برنامج. 
 اضغط زر بدء التشغيل / اإليقاف المؤقت. يضيء المبين المعني ويتم تأمين غلق 

. لتغيير البرنامج أثناء تشغيل دورة الغسل،  الباب ويضيء مبين فتح الباب 
اضغط زر بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت إليقاف الغسالة المجففة مؤقتا )تومض لمبة 

بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت باللون البرتقالي ببطء(، ثم اختر دورة التشغيل 
المطلوبة، واضغط على زر بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت المؤقت مرة أخرى. لفتح 

الباب بينما دورة جارية، اضغط التشغيل / اإليقاف المؤقت. ويمكن فتح الباب إذا 
األضواء  رمز. زر بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت مرة أخرى لبدء تشغيل 

البرنامج من اللحظة التي توقف عندها.

8. إلغاء برنامج أثناء تشغيله )عند اللزوم(
 اضغط مع االستمرار على الزر  إلى أن تتوقف الغسالة  المجففة.

 إذا كان مستوى الماء ودرجة حرارته منخفضين بما يكفي،  يتحرر قفل الباب 
 ويمكن فتحه..

 ويظل الباب مقفال في حالة وجود ماء في الحلة. لتحرير قفل   الباب، قم بتشغيل 
الغسالة المجففة غير واختر برنامج SPIN &DRAIN . يتم تفريغ الماء ويتحرر 

قفل الباب في نهاية البرنامج.

9. إيقاف الغسالة المجففة في نهاية البرنامج.
في نهاية البرنامج، فإن الباب مفتوح ضوء  التبديل على. وال يمكن فتح 
. تأكد من إضاءة رمز تحرير قفل  الباب إال عند إضاءة رمز الباب 

الباب، ثم افتح الباب وأخرج الغسيل.
م يتم  اضغط على الزر إليقاف الغسالة المجففة. ولتوفير الطاقة، إذا ل

، فسوف تنطفئ أوتوماتيكيا  ا باستخدام الزر  إيقاف الغسالة المجففة يدوي
بعد حوالي 0	 دقيقة من نهاية البرنامج. 

اترك الباب مفتوحا لتجف الغسالة المجففة من الداخل.
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قواعد فصل الغسيل
 نوع األنسجة / تعليمات التيكت )القطن، ألياف مختلطة، ألياف صناعية، صوف، 	 

المالبس التي يتم غسلها يدويا(
 اللون )قم بفصل المالبس الملونة عن البيضاء، اغسل المالبس الملونة الجديدة بشكل 	 

منفصل(
 الحجم )اغسل المالبس مختلفة األحجام في نفس دورة الغسيل، وذلك لتحسين كفاءة 	 

الغسيل وتوزيع القطع في الحلة(
 المالبس الرقيقة والحساسة )ضع القطع الصغيرة - مثل الجوارب النايلون- 	 

والمالبس ذات السّحابات - مثل السترات - في كيس غسيل أو غطاء وسادة 
بسّحاب(.

تفريغ الجيوب
 أشياء مثل العمالت المعدنية أو دبابيس األمان قد تسبب أضرار للغسيل وحلة 	 

الغسالة.

 رموز الغسل 
على تيكت المالبس

قيمة المبينة على رمز حوض االستحمام تعبر عن درجة الحرارة القصوى لغسل  ال
قطعة المالبس.

عملية غسل عادي

عملية غسل خفيفة

عملية غسل خفيفة جدا

غسيل يدوي فقط

غير مناسب للغسل

قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم
 يعد ذلك ضروريا لعدم انسداد الفلتر ومنع الماء من التصريف بشكل صحيح. انظر 	 

فصل  »التنظيف والصيانة« / »تنظيف فلتر الماء« في الدليل التفصيلي الذي يمكن 
WWW .طلبه أو تنزيله من الموقع

توفير الطاقة والحفاظ على البيئة
 يؤدي عدم تجاوز حدود كمية الغسيل المقررة في مخطط البرنامج إلى خفض 	 

استهالك الطاقة والماء ومادة الغسل ويقلل من زمن الغسل.
احرص على عد تجاوز قيم مادة الغسل المقررة من قبل الجهة الصانعة لها. 	 
  قم بتوفير الكهرباء باستخدام برنامج غسل° 60 م بدال من° 90 م أو باستخدام	 

” ° 60 م  Cotton“ 40 م بدال من° 60 م. نوصي باستخدام برنامج °
االقتصادي« للمالبس القطنية، وهو طويل ولكنه أقل استهالكا للطاقة.

 لتوفير الطاقة والوقت عند الغسل والتجفيف، اختر أعلى سرعة عصر متوفرة 	 
للبرنامج لتقليل الماء المتبقي في قطع المالبس بعد انتهاء دورة الغسل.

إرشادات ونصائح
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مخطط البرامج

فة، مثل درجة حرارة  ل لعديد من العوامل المخت ا ل فعلي وفق قياسية. قد يختلف زمن دورة التشغيل ال دليل مدة تقديرية محسوبة في الظروف ال ينة على الشاشة أو في ال تعد مدة دورة التشغيل المب
يارية المختارة. وضغط الماء الداخل، درجة الحرارة المحيطة، كمية مادة الغسل، حجم ونوع كمية الغسيل، توزان كمية الغسيل والوظائف اإلضافية االخت

” ذي درجة الحرارة ° 60م. Cotton“ اختر البرنامج :EN 50229 لمواصفة ا ل ق  1(  برنامج اختبار طب
” ذي درجة الحرارة° 40 م. Cotton“ 2(  برنامج األقطان الطويل: اضبط البرنامج

.40°C مع درجة حرارة SYNTHETICS 3(  دورة غسيل طويل ة لألقمشة االصطناعية: اضبط دورة الغسيل

ينة على عبوة المسحوق. يمات المب تعل ال تزام ب النسبة لبرامج الغسل التي تزيد درجة حرارتها على° 50 م، نوصي باستخدام مسحوق تنظيف بدال من السائل، مع االل ب

مادة الغسل الموصى مواد الغسل واإلضافات
بها
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 ) (    COTTON20°C - 90°C 120075200- 

) (   )3( SYNTHETICS20°C - 60°C10004,54140-

) 30 (     RAPID 	0’20°C - 	0°C 800-3,5-	0-

) (    SPORT20°C - 40°C60044100-

) 45 (   WASH & DRY 45’ 	0°C12001145-

) 90 (   WASH & DRY 90’  	0°C12002290-

) (    SPIN & DRAIN -12007510---

) (    RINSE & SPIN -12007550--

) (   COTTON+PREWASH 20°C - 90°C 120075215 

) (    )1( COTTON 20°C - 60°C120075175- 

) (    )2( COTTON 20°C - 40°C 120075160- 

) (    WOOL20°C - 40°C8002290-

) (     DELICATES20°C - 	0°C 01180-

) (    COLOURS20°C - 90°C120075125-

) (    MIXED20°C - 40°C 10004,54,590- 

كمية اختياريةكمية مطلوبةغير متاح لالختيار/مناسب—متاح لالختيار/اختياري

 . بار يتوافق مع المعيار EN 50229 )التجفيف(: يجب تجفيف الحمولة األكبر )6 كجم( عن طريق تحديد مستوى التجفيف  برنامج االخت
: يجب أن تتكون الحمولة من 3 مالءة و 2 غطاء وسادة و 1 منشفة يد. يجب تجفيف باقي الحمولة عن طريق تحديد مستوى التجفيف 

لغسيل، مع كميات الغسيل األقل تنخفض مدة التجفيف. لكمية القصوى ل لتوضيح وهي منسوبة ل بية ل يم تقري ينة مجرد ق تعتبر المدد المب

جدول أوقات مستويات التجفيف األوتوماتيكية

مستوى الك مستوى الشماعة مستوى خزانة المالبس
 

 أقصى كمية 
)كجم( نوع القماش

180’ 220’ 260’ 5 أقطان
120’ 160’ 180’ 4  ألياف صناعية 
120’ 1	0’ 155’ 2  أصواف
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AR البرامج
RINSE & SPIN )شطف وعصر(

تقوم بالشطف   ثم العصر. للمالبس المطاطية.

 COTTON-PREWASH  )األقطان مع الغسيل األولي° 90 م(
لغسل المناشف والمالبس الداخلية ومفارش المائدة واألسّرة، وغيرها ذات 

االتساخات الشديدة والمصنوعة من القطن أو الكتان التي تحتاج إلى غسل أولي. 
اقتصر على استخدام مسحوق تنظيف في »حجيرة الغسل الرئيسية«.

 COTTON )أقطان اقتصادي(
لغسل المالبس القطنية ذات االتساخات العادية. برنامج° 40 م و° 60 م، هو 

برنامج المالبس القطنية القياسي وهو أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق باستهالك الماء 
والطاقة. 

) (  WOOL 
مع »الصوف« غير ممكن عند غسل جميع المالبس الصوفية، حتى تلك 
نتائج، استخدم  . للحصول على أفضل ال يد فقط«  المسماة »غسل ال

المنظفات الخاصة وعدم تجاوز 2 كغ من الغسيل.

DELICATES )حساس(
لغسل المالبس شديدة الحساسية. من األفضل قلب المالبس قبل غسلها.

COLOURS )ألوان(
لغسل المالبس القطنية الملونة. هذا البرنامج مخصص للحفاظ على رونق 

األلوان حتى بعد تكرار الغسيل.

MIXED )الكمية المختلطة( 
لغسل  قطع المالبس المطاطية خفيفة إلى متوسطة االتساخ من القطن أو الكتان أو 

األلياف الصناعية واأللياف المختلطة.

 COTTON )األقطان° 90 م( 
لغسل المناشف والمالبس الداخلية ومفارش المائدة واألسّرة وغيرها ذات االتساخات 

العادية حتى الشديدة والمصنوعة من القطن أو الكتان. 

SYNTHETICS )أنسجة صناعية(
لغسل المالبس ذات االتساخات العادية المصنوعة من األلياف الصناعية )مثل 
البوليستر أو البولي أكريليك أو الفيسكوز، إلخ( أو األقمشة القطنية/الصناعية 

المختلطة.

سريع ‹RAPID 30 دقيقة
لغسل المالبس ذات االتساخات الخفيفة بسرعة: تستمر دورة التشغيل هذه لمدة 0	 دقيقة، 

وتتسم بتوفير الوقت والطاقة. الحمل األقصى 4 كجم. 

SPORT )رياضي(
هذا البرنامج مصمم لغسل األقمشة الرياضية المتسخة بدرجة خفيفة )بدل 

رياضية، شورتات، وما شابه(،للحصول على أفضل نتائج ال تتخطى الكمية 
القصوى للغسيل المبينة في جدول البرامج »جدول البرامج«. يوصى بمواد 

الغسل السائلة، استخدم كمية مادة الغسل المناسبة لنصف كمية الغسيل.

غسل وتجفيف WASH & DRY 45 دقيقة
لغسل وتجفيف المالبس المصنوعة من القطن أو األلياف الصناعية خفيفة االتساخ 

بسرعة. تقوم دورة التشغيل هذه بغسل وتجفيف كمية الغسيل حتى 1 كجم في غضون 
45 دقيقة فقط.

غسل وتجفيف WASH & DRY 90 دقيقة
لغسل وتجفيف المالبس المصنوعة من القطن أو األلياف الصناعية بسرعة. تقوم دورة 

التشغيل هذه بغسل وتجفيف حمل الغسيل حتى 2 كجم في غضون 90 دقيقة فقط.

SPIN & DRAIN  )عصر + تفريغ(
تقوم بعصر الكمية وتصريف الماء.  للمالبس المطاطية.

اتبع اإلرشادات المبينة في رموز غسل قطعة المالبس.

الخيارات والوظائف

STATR DELAY   )بدء التشغيل الالحق(
لضبط تأجيل بدء التشغيل للبرنامج المختار اضغط على الزر المعني إلى أن 

تضيء لمبة LED الخاصة بفترة التأجيل المرغوبة )9 س - 6 س - 3 س(. 
إللغاء تأجيل بدء التشغيل اضغط على الزر إلى أن تنطفئ جميع لمبات 

HALF SPIN   )نصف عصر(
تخفض هذه الوظيفة االختيارية من عدد لفات العصر لبرنامج الغسل المختار 

بمقدار النصف..

يمكن اختيار الخيارات مباشرة من خالل الضغط على الزر المخصص لها
م يكن الخيار المختار غير متوافق مع ضبط البرنامج، تصدر إشارة  ! إذا ل

بيان 3 مرات. وال يتم تفعيل االختيار.  تحذير صوتية وتومض لمبة ال

INTENSIVE RINSE   )الشطف المكثف(
ا للمستوى المتوافر  ي اختيار هذه الوظيفة االختيارية يضيف شطفا إضاف
لضمان إزالة كاملة لمادة الغسل. يعتبر هذا الخيار مناسب بشكل خاص 

ألصحاب البشرة الحساسة.
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طريقة استالم تعليمات االستخدام
بيع  < اتصل بخدمة ما بعد ال

< استخدم كود QR هذا

Whirlpool تنزيل الدليل من على موقع >
http://docs.whirlpool.eu

لمنتج المبين على الملصق. لعمل ذلك، يلزم إدخال الكود التجاري الصحيح ل

دليل الصيانة وتحري األعطال
تعليمات الخاصة بإجراءات الصيانة  انظر تعليمات االستخدام لللحصول على ال

وتحري األعطال. 

الملف الفني
يمكن تنزيل الملف الفني المشتمل على معدالت استهالك الطاقة من موقع شركة 

Whirlpool  http://docs.whirlpool.eu

االتصال بخدمة ما بعد البيع
بيع، ستحتاج إلى تقديم األكواد المبينة على الملصق  عند االتصال بخدمة ما بعد ال

بالجانب الداخلي من الباب.  رقم الهاتف مبين في كتيب الضمان.

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