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ميزات المنتج

예약

추가선택

■

نظام الدوران المباشر العاكس
يحرك محرك التيار المستمر المتقدم غير المز ّود بفرشاة مباشر ًة أالسطوانة من دون حزام وبكرة.
ّ

■

 6حركات
يمكن للغسالة أن تقوم بالعديد من ا إلجراءات بواسطة أالسطوانة أو مجموعة من ا إلجراءات المختلفة وفقًا لبرنامج
الغسيل المحدد.
ومع سرعة الدوران التي يمكن التحكم بها وقدرة أالسطوانة على الدوران يمي ًنا ويسا ًرا ،شهد مستوى أداء الغسيل
تحس ًنا هائال ً مما يوفّر لك نتائج مثالية كل مرة.
ّ

■

الحماية من التجعدات
مع الدوران المتتالي أ
للسطوانةّ ،
ستقل التجعدات إلى الحد أالدنى.

■

السخان المض ّمن
تلقائيا على أفضل درجة حرارة في الدورات المحددة.
يسخن ّ
ّ
السخان الداخلي الماء ً

■

توفير أكثر للمال بفضل نظام الغسيل الذكي
يكتشف نظام الغسيل الذكي حجم حمولة الغسيل ودرجة ح أرارة الماء ،ثم يحدد مستوى الماء المثالي والوقت الالزم
الحد من استهالك الطاقة والماء إلى الحد الدنى.
للغسيل بهدف ّ

■

قفل أ
الطفال
أ
يمنع هذا القفل الطفال من الضغط على أي زر لتغيير الضوابط عندما تكون الغسالة قيد التشغيل.

■

نظام التحكم بالسرعة ذو مستوى الضجيج المنخفض
عند تحديد حمولة الغسيل ووزنها ،تو ّزع الغسالة هذه الحمولة بالتساوي للحد من مستوى الضجيج الناتج من الدوران.

■

إعادة التشغيل التلقائي
تسمح ميزة إعادة التشغيل التلقائي بإعادة تشغيل الغسالة من تلقاء نفسها في حال انقطع التيار الكهربائي .وتكمل
الغسالة التشغيل من حيث توقفت.
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إرشادات السالمة الهامة
اقرأ كافة التعليمات وشرح عملية التركيب قبل االستخدام

تحذير

للحد إلى أدنى حد من خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار أو صدمة كهربائية أو لمنع
حفاظًا على سالمتك ،يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل ّ
تلف الممتلكات أو حدوث إصابة جسدية أو الوفاة.

إن سالمتك وسالمة آ
الخرين أمران مهمان للغاية.

ولقد و ّفرنا في هذا الدليل وعلى الجهاز رسائل سالمة مهمة عديدة .فاحرص دائ ًما على قراءة كافة رسائل السالمة وااللتزام بها.
هذا هو رمز تنبيه السالمة.
ينبهك هذا الرمز من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وإصابة آالخرين.
ّ
ستأتي كافة رسائل السالمة بعد رمز تنبيه السالمة مع كلمة خطر أو تحذير أو تنبيه.

خطر

سيؤدي عدم اتباع ا إلرشادات إلى الوفاة أو التعرض إلصابة خطيرة على الفور.

تحذير

يمكن أن يؤدي عدم اتباع ا إلرشادات إلى الوفاة أو التعرض إلصابة خطيرة.

تنبيه

قد يؤدي عدم اتباع ا إلرشادات إلى التعرض إلصابة بسيطة أو إلى إلحاق ضرر في المنتج.
الحد من احتمال حدوث إصابة وبما يمكنه أن يحدث إذا لم يتم اتباع ا إلرشادات
ستعلمك كافة رسائل السالمة بالخطر المحتمل وبكيفية ّ
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إرشادات السالمة الهامة

■■احتياطات السالمة أ
الساسية

تحذير

للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام الغسالة ،اتبع االحتياطات أالساسية ،التي تشمل ما يلي:
ّ
• •ال تغسل أو تجفف أ
الغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو
• •قبل التركيب ،تحقق من وجود أضرار خارجية .في حال وجودها،
تلطيخها بمواد قابلة لالشتعال أو االنفجار (مثل الشمع والزيت والطالء
ال تركّب المنتج.
والبنزين ومزيالت الشحم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين
معرض لعوامل الطقس.
• •ال تركّب الغسالة أو تخ ّزنها في مكان
ّ
وغيرها) فقد تشتعل أو تنفجر .قد يبقى الزيت في الحوض بعد انتهاء
• •ال تعبث بمفاتيح التحكم.
دورة كاملة مما يؤدي إلى نشوب حريق أثناء التجفيف .لذلك ،ال تضع
أعمال
اء
ر
إج
تحاول
أو
تستبدلها
أو
الغسالة
• •ال تصلح أي قطعة من
المالبس الملطخة بالزيت في الغسالة.
الخاصة
الصيانة
إرشادات
ا
تحديد
ذلك
على
صيانة ما لم تنص
ً
• •ال تغلق باب الغسالة بقوة أو تحاول فتحه بالقوة إذا كان مغلقًا.
بالمستخدم أو إرشادات التصليح الخاصة بالمستخدم التي تم
فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالغسالة.
نشرها والتي تفهمها والتي لديك مهارات لتنفيذها.
أ
آ
جدا.
• •حافظ على خلو المنطقة تحت أ
• •عندما ترتفع درجة حرارة اللة ،قد يصبح الباب المامي ساخ ًنا ً
القابلة
المواد
من
الجهزة وحولها
ّ
لذلك ،ال تلمسه.
لالشتعال كالنسالة والورق وقطع القماش والمواد الكيميائية وغيرها.
للحد من إمكانية حدوث صدمة كهربائية ،افصل قابس هذا الجهاز
الطفال الصغار أو أ
• •إن الجهاز غير معد لالستخدام من قبل أ
•• ّ
الشخاص
عن مصدر الطاقة أو افصل الغسالة عن لوحة التوزيع المنزلية عن
العاجزين بدون ّإشراف .فال تسمح أ
للطفال باللعب على الجهاز أو
طريق إزالة المصهر أو إيقاف تشغيل قاطع الدائرة قبل محاولة
به أو في داخله أو بأي جهاز آخر.
إجراء أعمال الصيانة أو التنظيف.
الجهاز.
عن
أبق الحيوانات الصغيرة بعيدة
•• ِ
• •عند فصل سلك الطاقة ،ال تسحبه عن طريق ا إلمساك بالسلك .وإال،
مفتوحا.
• •ال تترك باب الغسالة ً
فقد يلحق ذلك ضر ًرا بسلك الطاقة.
قد يجذب الباب المفتوح أالطفال ليتعلقوا به أو ليتسللوا إلى داخل الغسالة.
أبدا تشغيل هذا الجهاز إذا كان متضر ًرا أو معطال ً أو مفكوكًا
• •ال تحاول ً
جزئ ًيا أو إذا كانت تنقصه بعض القطع أو إذا كانت بعض القطع فيه
• •ال أ تضع يدك داخل الغسالة أثناء دورانها .وانتظر حتى تتوقف
تالفة ،بما في ذلك السلك أو القابس المتضرر.
السطوانة تما ًما.
• •يمكن أن تقلل عملية الغسل من مثبط اشتعال أالقمشة .لتجنب ذلك،
اتبع إرشادات الشركة المص ّنعة للمالبس بعناية لمعرفة كيفية غسل
المالبس والعناية بها.
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إرشادات السالمة الهامة

■■احتياطات السالمة أ
الساسية

تحذير

للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام الغسالة ،اتبع االحتياطات أالساسية ،التي تشمل ما يلي:
ّ
• •قبل التخلص من آ
للحد من خطر حدوث إصابة جسدية ،التزم بكافة إجراءات السالمة
اللة القديمة ،افصله عن الطاقةِ .أزل القابس.
•• ّ
يوصى بها في هذا المجال بما في ذلك استخدام القفازات
التي
اقطع الكابل الموجود مباشرة خلف الجهاز لمنع سوء االستخدام.
الطويلة أ
الكمام ونظارات الوقاية .قد يؤدي عدم اتباع كافة تحذيرات
• •إذا تبلل المنتج بالماء ،يرجى االتصال بمركز الخدمة .يوجد خطر
السالمة الواردة في هذا الدليل إلى إلحاق ضرر بالممتلكات أو إلى
حدوث صدمة كهربائية ونشوب حريق.
حدوث إصابة جسدية أو الوفاة.
ال
جديدة.
اطيم
ر
خ
أطقم
باستخدام
• •الجهاز متصل بمصدر الماء
أ
مفتوحا.
• •ال تضغط على باب الغسالة لسفل بشكل مفرط عندما يكون ً
ينبغي إعادة استخدام أطقم الخراطيم القديمة.
قد يؤدي ذلك إلى انقالب الغسالة.

■■احفظ هذه ا إلرشادات
إرشادات التأريض

يجب تأريض هذا الجهاز .في حال وجود خلل أو عطل ،سيقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خالل توفير مسار للحد أالدنى من مقاومة
التيار الكهربائي.
مثبت بشكل صحيح ومؤ ّرض وفقًا لكافة القواعد
مناسب
بمقبس
القابس
توصيل
يجب
تأريض.
وقابس
الجهاز
تأريض
ل
موص
ذي
بسلك
ا
د
و
مز
الجهاز
يأتي هذا
ً
ّ
ّ
ّ
والقوانين المحلية.
• •ال تستخدم مهاي ًئا ،إذ سيؤدي ذلك إلى إعاقة عمل قابس التأريض.
• •إذا لم يتوفر لديك المقبس المناسب ،فاستشر ف ّني كهرباء.

تحذير

لموصل تأريض الجهاز إلى حدوث صدمة كهربائية.
يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح ّ
مناسبا
يكن
لم
إذا
الجهاز،
مع
المتوفر
القابس
ر
تغي
ال
صحيح.
بشكل
الجهاز
تأريض
تم
إذا
ما
في
تشك
كنت
إذا
راجع ف ّني الكهرباء أو ف ّني الصيانة المؤهل
ً
ّ
للمقبس ،استعن بف ّني كهرباء مؤهل لتركيب مقبس مناسب.
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المواصفات
قابس الطاقة

• •في حال تلف سلك التزويد بالطاقة،
يجب استبداله من قبل الشركة
المص ّنعة أو وكالء الصيانة أو شخص
يتمتع بدرجة الكفاءة نفسها لتج ّنب
وقوع خطر.

الدرج
أ
وملين القمشة)
(للمنظف ّ

لوحة التحكم
أ
السطوانة
فلتر مضخة التصريف

الباب

قابس التصريف
الغطاء السفلي
 :غسالة كهربائية أوتوماتيكية
			
■■االسم
تقريبا،  60هرتز
فولت
220
:
بالطاقة
مداد
■■ا إل
ً
 600 :مم (عرض) ×  550مم (عمق) ×  850مم (ارتفاع)
		
■■الحجم
 59 :كجم
			
■■الوزن
 2100 :واط
■■الحد أالقصى واط
■■الطاقة ال ُمقدرة للغسيل  140 :واط
■■الطاقة ال ُمقدرة للدوران  480 :واط
 2000 :واط
		
■■طاقة التسخين
 8 :كجم [ WF0812HSL ، WF0812HWH]WF0810HSLV ،
		
■■سعة الغسالة
 :تعليق الشطف/بدون دوران400/800/1000/
		
■■سرعة الدوران
 :تعليق الشطف/بدون دوران400/800/1200/
			
 :تعليق الشطف/بدون دوران400/800/1400/
			
 52 :[، WF0812HSL ، WF0812HWH WF0810HSLV]
■■استهالك الماء القياسي
 28 :[، WF0812HSL ، WF0812HWH ]WF0810HSLV
■■إستهالك مياه الغسيل
■■ضغط الماء المسموح به :بين  100و  1000كيلوباسكال (بين  1.0و  10.0كجم ثقلي  /سم مربع)
■■رقم ( IPدرجة الحماية) IPX4 :
* قد يختلف الشكل والمواصفات بدون إخطار لتحسين جودة الجهاز
* بلد المنشأ  :صنعت في تايلند
■■الملحقات

خرطوم ا إلدخال (قطعة واحدة) الخيار :بارد/ساخن (قطعتان)

الغطاء السفلي
القوائم القابلة للضبط

مفتاح الربط
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التركيب
■■إزالة الغالف

الغسالة
غالف القاعدة

ِ 1.1أزل علبة الكرتون وغالف ستايروفوم.
2.2ارفع الغسالة و ِأزل غالف القاعدة .سيتطلب ذلك شخصين أو أكثر
أو جهاز رفع.
ِ 3.3أزل الشريط الذي يحمي سلك التزويد بالطاقة وخرطوم التصريف.
ِ 4.4أزل خراطيم ا إلدخال من أالسطوانة.

مالحظة

• •احتفظ بمفتاح الربط الستخدامه في المستقبل.

مفتاح الربط

تحذير

الشرطة وستايروفوم) خطرا على أ
• •يمكن أن تشكل مواد التغليف (على سبيل المثال ،أ
الطفال.
ً
أ
يوجد خطر االختناق! أبق كافة أ
الغلفة بعيدة عن متناول الطفال.
ِ

■■إزالة مسامير النقل

لمنع حدوث تلف داخل الغسالة أثناء نقلها ،يتم تثبيت المسامير الخاصة أالربعة .وقبل تشغيل الغسالةِ ،أزل المسامير والسدادات المطاطية.
إذا لم ِتزلها ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزاز شديد وضجيج وعطل
1.1فك المسامير أالربعة باستخدام المفتاح الربط المتوفر.
ِ 2.2أزل المسامير أالربعة والسدادات المطاطية عن طريق تدوير السدادات
بعض الشيء.
أ
3.3أغلق الفتحات باستخدام الغطية المتوفرة.

مالحظة

• • احتفظ بمسامير النقل الستخدامها في المستقبل.

مسمار النقل
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التركيب
■■متطلبات مكان التركيب
الغسالة

تقريبا
 2سم ً

◀ الموقع
•• أ
الرض المستوية :
تبلغ درجة االنحدار المسموح بها أسفل سطح الغسالة بكامله درجة واحدة.
• •مقبس الطاقة :
جانبي موقع الغسالة .ال تقم
من
أي
من
متر
1,5
ضمن
يجب أن يكون
َ
بتحميل المقبس طاقة بشكل مفرط عبر توصيله بأكثر من جهاز.
• •الخلوص ا إلضافي :
بالنسبة إلى الجدار 10 ،سم :الجهة الخلفية  2 /سم  :الجهة اليمنى واليسرى.
ال تضع منتجات الغسيل أو تخ ّزنها أو تستخدمها على سطح الغسالة
في أي وقت.
فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطالء أو مفاتيح التحكم.

◀ تحديد الموضع

• •ركّب الغسالة على أرض صلبة ومستوية.
• •تأكد من عدم إعاقة السجاد والبساطات وغيرها لدوران الهواء حول الغسالة.
أبدا تصحيح أي عدم استواء في أالرض بوضع قطع من الخشب أو الكرتون أو مواد مشابهة تحت الغسالة .وال تضع الغسالة في خزانة مغلقة.
• •ال تحاول ً
• •إذا كان ال بد من وضع الغسالة بجانب موقد الغاز أو موقد الفحم ،يجب إدخال عازل ( 60 × 85سم) مغطى برقائق من أاللومنيوم على الجهة المواجهة
لموقد الغاز أو الفرن بين الجها َزين.
• •يجب عدم تركيب الغسالة في الغرف حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون  0درجة مئوية.
• •يرجى التأكد عند تركيب الغسالة من سهولة وصول ف ّني الصيانة إليها في حال تعطلت.
تقريبا
مم
20
يبلغ
خلوص
وترك
الجهاز
ثبات
من
التأكد
مع
المتوفر
• •بعد تركيب الغسالة ،اضبط القوائم أالربع كلهاأ باستخدام مفتاح ربط مسامير النقل
ً
بين الجهة العليا من الغسالة والجهة السفلى لي سطح عمل.
• •لم يتم تصميم هذا الجهاز لالستخدام في البحر أو لالستخدام في أالماكن المتنقلة مثل الكارافانات والطائرات وغيرها.
أيضا لالستخدام التجاري أو في أالماكن الخارجية أو لغسل أغراض مثل أالحذية والسجاد الخ.
• •لم يتم تصميم هذا الجهاز ً
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التركيب
◀ التوصيل بالكهرباء

مزدوجا.
ا
ئ
مهاي
أو
إطالة
سلك
تستخدم
ال
•
•
ً
ً
• •في حال تلف سلك التزويد بالطاقة ،يجب استبداله من قبل الشركة المص ّنعة أو وكالء الصيانة أو شخص يتمتع بدرجة الكفاءة نفسها لتج ّنب وقوع خطر.
• •افصل دائ ًما آاللة عن مصدر الطاقة وأوقف إمداد الماء بعد االنتهاء من االستخدام.
• •قم بتوصيل الجهاز بمقبس مؤ ّرض وفقًا للقواعد الحالية لتوصيل أالسالك.
• •يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى القابس.
• •يجب على الف ّنيين المؤهلين فقط القيام بتصليح الغسالة.
• •فقد تتسبب التصليحات التي يجريها أشخاص عديمو الخبرة في حدوث إصابة أو عطل خطير .اتصل بمركز الخدمة المحلي
• •ال تركّب الغسالة في غرف حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد .فقد تنفجر الخراطيم المجمدة بسبب الضغط .كما قد تتدهور
فعالية وحدة التحكم ا إللكترونية في درجات الحرارة التي تنخفض إلى ما دون درجة التجمد.
• •إذا تم تسليم الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد ،فضع الغسالة في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيلها
• •يجب استخدام القابس مع قابس الكهرباء و أالسالك و التي من الممكن أن تتحمل حمولة كهربائية أكثر من 10A

تنبيه

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة
• •يوصى بوضع معظم أالجهزة على دائرة مخصصة لها؛ وهي عبارة عن دائرة بمقبس واحد تز ّود الجهاز فقط بالطاقة وليست مز ّودة بمقابس إضافية أو
دوائر فرعية .راجع صفحة المواصفات في دليل المالك هذا للتأكد.
• •ال تفرط في تحميل مقابس أالحائط .تعتبر مقابس الحائط التي تم تحميلها بشكل مفرط أو مقابس الحائط أو كابالت ا إلطالة التالفة أو أسالك الطاقة
المهترئة أو المواد العازلة للسالك التالفة أو المشقوقة مصد ًرا للخطر .وقد يؤدي استخدام أي منها إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
• •افحص سلك الجهاز بشكل دوري ،إذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تش ّوه ،فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واستعن بف ّني صيانة معتمد
الستبدال السلك بسلك بديل مطابق له.
احم سلك الطاقة من سوء االستخدام الفعلي أو الميكانيكي ،مثل التوائه أو ثنيه أو الضغط عليه أو حشره
•• ِ
في باب مغلق أو الدوس عليه .انتبه بشكل خاص إلى القوابيس ومقابس الحائط وموضع خروج السلك من الجهاز.
إذا كان الجهاز يستمد الطاقة من طاقم إطالة السلك أو جهاز مقبس كهربائي محمول ،يجب وضع طاقم إطالة السلك على جهاز المقبس الكهربائي
معرض للرذاذ أو الرطوبة.
المحمول في مكان غير ّ

تنبيه

معد لالستخدام من قبل أالطفال الصغار أو أالشخاص العاجزين بدون إشراف.
• •إن الجهاز غير ّ
• •لذا يجب ا إلشراف على أالطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
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التركيب
■■توصيل خرطوم إمداد الماء

• •يجب أن يكون ضغط إمداد الماء بين  100و  1000كيلوباسكال (بين  1.0و  10.0كجم ثقلي  /سم مربع).
• •ال ِتزل غالف خرطوم ا إلدخال أو تقم بتوصيله بالصمام بشكل خاطئ.
• •إذا كان ضغط إمداد الماء يزيد عن  1000كيلوباسكال ،يجب تركيب جهاز تخفيض ضغط الماء.
• •افحص حالة الخرطوم دوريًا واستبدله إذا لزم أالمر.
تسرب مطاطي

◀ الخطوة  :1فحص خرطوم ا إلدخال المز ّود بمانع ّ

تسرب مطاطان مع خراطيم إدخال الماء.
• •يتوفر مانعا ّ
تسرب الماء
ويُستخدمان لمنع ّ
احرص على توصيل الخراطيم بالصنابير بشكل محكم.
• •ال تستخدم الزرديات أو أدوات الربط المتعددة المقاسات أو أدوات
باليد فقط .استخدم قطعة قماش
الرفع إل
حكام الربط .وأحكم الربط َ
إذا لزم أالمر.

موصل الخرطوم
ّ
الغطاء
المطاطي

◀ الخطوة  :2قم بتوصيل الخرطوم بصنبور الماء
النوع أ  :توصيل الخرطوم من النوع برغي بالصنبور باستخدام سلك

النوع ب  :توصيل الخرطوم من النوع برغي بالصنبور بدون سلك
الموصل العلوي
ّ

الحشوة المطاطية

برغي التثبيت

موصل الخرطوم بصنبور إمداد الماء.
• •اربط ّ

1.1فكّ صفيحة حلقة المهايئ وبراغي تثبيت المهايئ أالربعة.
التسرب المطاطي وصلة
2.2ادفع المهايئ إلى طرف الصنبور حتى يشكل مانع ّ
تسرب الماء .أحكم ربط صفيحة حلقة المهايئ والبراغي أالربعة.
لمقاومة ّ
3.3ادفع خرطوم إمداد الماء بشكل رأسي نحو أالعلى حتى يلتصق الغالف
المطاطي داخل الخرطوم تما ًما بالصنبور ثم اربطه بإحكام عن طريق
تثبيته بالجهة اليمنى.

الصفيحة
خرطوم إمداد الماء
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التركيب
النوع-ج :توصيل الخرطوم من النوع الذي يعمل بلمسة واحدة بالصنبور بدون سلك.
أ
1.1فكّ صفيحة حلقة المهايئ وبراغي تثبيت المهايئ الربعة.
جدا وال يتالءم مع المهايئ.
كبيرا ً
ِ 2.2أزل صفيحة التوجيه إذا كان الصنبور ً
التسرب المطاطي أوصلة
مانع
يشكل
3.3ادفع المهايئ إلى طرف الصنبور حتى
صفيحة الحلقة
ّ
تسرب الماء .أحكم ربط صفيحة حلقة المهايئ والبراغي الربعة.
لمقاومة
ّ
صفيحة التوجيه
الموصل ألسفل وادفع خرطوم ا إلدخال نحو المهايئ
4.4اسحب صفيحة مزالج ّ
الموصل .وتأكد من استقرار المهايئ في مكانه
مزالج
صفيحة
حرر
ثم
ّ

مالحظة

• •بعد توصيل خرطوم ا إلدخال أبصنبور الماء ،قم بتشغيل صنبور
الماء لطرد المواد الغريبة (كالوساخ أو الرمال أو نشارة الخشب)
الموجودة في أنابيب الماء .واترك الماء ينصرف إلى دلو وتحقق من
درجة حرارة الماء.

صفيحة المزالج

◀ الخطوة  : 3قم بتوصيل الخرطوم بالغسالة
• •تأكد من عدم وجود أي التواءات في الخرطوم ومن عدم الضغط عليه.
◀عندما تكون الغسالة مز ّودة بصمامين إلدخال الماء
بموصل أحمر مخصص لصنبور الماء الساخن.
• •إن خرطوم ا إلدخال المز ّود ّ
• •عند الغسيل بالماء الدافئ أو الساخن ،يمكن توفير الطاقة بتوصيل
خرطوم الماء الساخن بمصدر الماء الساخن.

مالحظة

تسرب الماء من الخرطوم.
• •بعد اكتمال التوصيالت ،كرر الخطوات نفسها إذا ّ
الصنبور أالفقي
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يرجى استخدام الصنبور أ
الفقي
صنبور التمديد

الصنبور المربّع

التركيب
■■تركيب خرطوم التصريف

•

تقريبا
 100سم ً

•
•
الحد أالقصى  100سم

تقريبا
 145سم ً

تقريبا
 105سم ً

•

• أيجب عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يزيد عن  100سم من
الرضية .ال يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء إذا
تخطى ارتفاع الخرطوم االرتفاع المذكور.
•يؤدي أإحكام تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح إلى حماية أالرضية
تسرب الماء.
من الضرار الناجمة عن ّ
جدا ،ال تضغط عليه إلدخاله بالقوة
•إذا كان خرطوم التصريف طويال ً ً
في الغسالة.
تسرب الماء
احتمال
وإلى
طبيعي
غير
صوت
صدور
إلى
ذلك
•فسيؤدي
ّ
وحدوث عطل.

• •عند توصيل خرطوم التصريف ببالوعةّ ،ثبته بإحكام باستخدام سلك.
• •يؤدي أإحكام تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح إلى حماية أالرضية
تسرب الماء.
من الضرار الناجمة عن ّ

حوض الغسيل
الحد أالقصى  100سم

مثبت
ّ
الخرطوم
حزام الربط

الحد أالقصى  100سم
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التركيب
■■االستواء

1.1يمنع ضبط استواء الغسالة بشكل صحيح الضجيج واالهتزاز المفرطين.
يفضل أن يكون ذلك في
ركّب الجهاز على أرض صلبة ومستويةّ ،
إحدى زوايا الغرفة.

مالحظة

• • قد تساهم أالرضيات الخشبية أو المعلقة في التسبب بحدوث
اهتزاز مفرط وعدم توازن ملحوظ.
أ
فأدر القوائم القابلة للضبط حسب
2.2إذا كانت الرض غير مستويةِ ،
قطعا خشبية وما إلى ذلك أتحت القوائم)
الحاجة( .ال تضع ً
تأكد من أن القوائم أالربع كلها ثابتة ومستقرة على الرض ثم تحقق
من استواء الجهاز تما ًما( .استخدم ميزان الماء)
التخفيض

أحكم تثبيت صموالت
الزنق أالربع كلها

• •بعد استواء الغسالة ،اربط صواميل الزنق بإحكام ألعلى باتجاه قاعدة الغسالة.
يجب ربط كافة صواميل الزنق بإحكام.

الرفع
صمولة
الزنق

• •الفحص القطري
العلوي للغسالة بشكل قطري ألسفل ،ينبغي
اللوح
عند دفع حواف
الغسالة ألعلى أ
ولسفل على ا إلطالق (يرجى التحقق من كال
أال تتحرك
االتجاهين) .وإذا اهتزت آ
اللة عند دفع لوحها العلوي بشكل قطري،
فاضبط القوائم مرة أخرى.

مالحظة

• •ال تركّب الغسالة على منصة مرتفعة.
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التركيب
◀ أ
الرضيات الخرسانية

• •يجب أن يكون سطح التركيب نظيفًا وجافًا ومستويًا.
• •ركّب الغسالة على أرض صلبة ومسطحة.

الرضيات أ
◀ أ
(الرضيات الزلقة)

آ
مناسبا( .اقطع القطع المانعة لالنزالق إلى أجزاء مقاسها  70 × 70مم وألصق القطع
• • َضع كل قائمة على القطع المانعة لالنزالق واضبطآ استواء اللة ليصبح ً
على البالط الجاف في المكان الذي ستضع فيه اللة).
• •إن القطع المانعة لالنزالق هي عبارة عن مادة تلتصق بشكل تلقائي وتُستخدم على الساللم والدرج لمنع االنزالق.

الرضيات الخشبية أ
◀ أ
(الرضيات المعلقة)

أ
تعد الرضيات الخشبية بشكل خاص عرضة لالهتزاز.
•
• ّ
الحد من االهتزاز ،نوصيك أ بوضع قطع مطاطية تحت كل قائمة من قوائم الغسالة بسماكة  15مم على
• •للمساعدة في ّ
أالقل وتثبيتها بعارض َتين أرضي َتين على القل باستخدام براغي.
• •إن أمكن ،ضع الغسالة في إحدى زوايا الغرفة حيث تكون أالرضية أكثر ثباتًا.
• •ركّب القطع المطاطية للحد من االهتزاز.
• •يمكنك الحصول على القطع المطاطية (رقم المنتج  )4620ER4002Bمن قسم قطع الغيار في شركة .LG
• •إذا استمر االهتزاز بعد تركيب القطع المطاطية .قد تكون تركيبة أالرضية أو صالبتها غير كافية للتشغيل الصحيح.

•
•
•
•
•

قطعة مطاطية

مالحظة

•سيضمن تركيب الغسالة وضبط استوائها بشكل صحيح التشغيل المنتظم والموثوق به لفترة طويلة.
•يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بنسبة  100%وأن تكون ثابتة في مكانها.
•يجب أال "تتأرجح" عند الزوايا عندما يكون فيها قطع للغسيل.
وخاليا من شمع أالرضيات وأنواع أخرى من طالء التشحيم.
•يجب أن يكون سطح التركيب نظيفًا ً
•ال َتدع أرجل الغسالة تتبلل ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انزالق.
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كيفية استخدام الغسالة
■■تشغيل الغسالة
1.1افرز الغسيل( .راجع صفحة )17

وضع الغسيل في الغسالة.
2.2افتح الباب َ

3.3اضغط على الزر الطاقة.

نامجا.
4.4حدد بر ً
تقريبا)
(راجع الصفحات من آ 18إلى ً 20
تقريبا)
■■حدد الخيارات الن (راجع الصفحات من  22إلى ً 25
البرنامج ا إلضافي
■■درجة الحرارة
■■سرعة الدوران
■■الوظائف أالخرى
5.5إضافة المنظف.
تقريبا)
27
إلى
26
من
(راجع الصفحات
ً

6.6اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
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كيفية استخدام الغسالة
■■العناية قبل الغسيل
 Wash Temperatureدرجة حرارة الغسيل
( Normal machine washالغسيل العادي)
 Delicateأ
(القمشة الحساسة)

Permanent press
أ
للتجعد)
(القمشة المقاومة ّ

( Do no washعدم الغسل)

( Hand washالغسيل يدويًا)

فرز الغسيل بحسب...
درجة االتساخ
اللون

Wash temperature
(درجة حرارة الغسيل)
نوع القماش

1.1ملصقات العناية
ابحث عن ملصقات العناية على مالبسك.
سيفيدك ذلك في معرفة نوع القماش وكيفية غسلها.
2.2الفرز
للحصول على أفضل النتائج ،افرز المالبس إلى مجموعات يمكن غسلها في دورة
الغسيل نفسها.
ودرجة حرارة الماء وسرعة الدوران نفسها ،كما يجب غسل المالبس المختلفة بطرق مختلفة.
اغسل المالبس بشكل منفصل
افصل دو ًما أاللوان الداكنة عن أاللوان الفاتحة و أالبيض.
أ
بتغير اللون البيض الخ .ال تغسل القطع
إذ يمكن للصبغة والنسالة أن تنتقل وتتسبب ّ
الشديدة االتساخ مع تلك المتسخة بشكل بسيط إذا أمكن.
• • أالوساخ (شديدة ،عادية ،خفيفة)
افصل المالبس بحسب درجة اتساخها.
• •اللون أ
(البيض ،أاللوان الفاتحة ،أاللوان الداكنة)
افصل المالبس البيضاء عن المل ّونة.
• •النسالة (المالبس المنتجة والالقطة للنسالة)
اغسل المالبس المنتجة للنسالة بشكل منفصل عن تلك الالقطة للنسالة.
3.3العناية قبل وضع المالبس في الغسالة
اجمع قطع المالبس الكبيرة والصغيرة في مجموعة غسيل واحدة .احرص على وضع
القطع الكبيرة أوال ً في الغسالة .يجب أال تشكّل القطع الكبيرة أكثر من نصف إجمالي
حمولة الغسيل .ال تُغسل قطعةً وحدها.
فقد يؤدي ذلك إلى خلل في حجم حمولة الغسيلِ .أضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.
للتأكد من أنها فارغة .قد تتسبب مواد مثل الدبابيس ومشابك
• •تحقق من كافة الجيوب
الشعر وثقاب الكبريت و أالقالم والنقود المعدنية والمفاتيح في إلحاق ضرر في
كل من الغسالة والمالبس.
أ
أ
• •أغلق السحابات والمشابك والربطة حتى تتأكد من عدم تعلّقها بالمالبس الخرى.
• •عالج أالوساخ والبقع مسبقًا عن طريق إضافة كمية قليلة من أالمنظف تم تذويبها
الماء على البقع مثل تلك التي تجدها على الياقات والكمام للمساعدة في
في
إزالة أالوساخ.
• •تحقق من طبقات الحشوة المرنة (رمادي) و ِأزل أي أجزاء صغيرة.
• •تحقق من أالسطوانة و ِأزل أي قطعة ال تزال موجودة من الغسلة السابقة.
• • ِأزل أي مالبس أو قطع من الحشوة المرنة لمنع تلف المالبس والحشوة.

مالحظة

• •قبل تشغيل الغسالة للمرة أالولى ،حدد الدورة (( Cottonالمالبس القطنية) عند  60درجة مئوية مع إضافة نصف كمية المنظف) واترك الغسالة تعمل
بقي من مرحلة التصنيع.
بدون وجود مالبس بداخلها .سيزيل ذلك الرواسب والماء العالق في أسطوانة الغسيل والذي ربما َ
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كيفية استخدام الغسالة
■■جدول برامج الغسالة

• •الدورات الموصى بها وفقًا لنوع الغسيل.
الوصف

البرنامج

للسطوانة .المالبس ذات أ
لتوفير أداء أفضل من خالل الجمع بين حركات مختلفة أ
اللوان الثابتة (القمصان ومالبس النوم
والبيجامات وغيرها) والمالبس القطنية المتسخة بشكل
عادي (المالبس الداخلية).
محسن مع استهالك أقل للطاقة.
لتوفير أداء غسل ّ

( Cottonالقطن)
Cotton Large
(

نوع القماش

)

( Easy Careعناية
سهلة)

هذه الدورة مناسبة للقمصان العادية التي ال تحتاج إلى ّكي بعد الغسل.

البولي أميد ،أالكريليك ،البوليستر.

( Mixخليط)

لتمكين غسل أنواع أقمشة مختلفة في ٍآن واحد.

مختلف أنواع أالقمشة باستثناء المالبس الخاصة( .الحرير/
أالقمشة الحساسة ،المالبس الرياضية ،المالبس الداكنة،
اللحف/الستائر).
الصوفُ ،

( Baby careعناية إلزالة البقع الصلبة والبروتينية وتوفير أداء شطف أفضل
بمالبس أ
الطفال)
( Skin Careعناية إلزالة بقايا المنظف بفعالية عن المالبس
بالجلد)

( Duvet

)

Sports Wear
(المالبس
الرياضية)

مالبس أالطفال المتسخة بشكل بسيط
أ
القمشة التي تالمس البشرة مباشرةً ،على سبيل المثال،
المالبس الداخلية والحفاضات والمناشف وبياضات الفراش
والوسائد وأغطية المراتب

هذه الدورة مناسبة للقطع الكبيرة مثل أغطية السرير والوسائد
وأغطية الكنب وما إلى ذلك.

المفارش القطنية باستثناء المالبس الخاصة أ
(القمشة الحساسة
اللحف والوسائد
والصوف والحرير وما إلى ذلك) مع الحشوةُ :
والبطانات وأغطية الكنب ذات الحشوات الخفيفة.

هذه الدورة مناسبة للمالبس الرياضية مثل مالبس الهرولة والركض.

أقمشة  Coolmaxو Gore-texوالصوف و.Sympatex

( Delicateللمالبس هذه الدورة مخصصة للمالبس الرقيقة كالمالبس الداخلية أالقمشة الحساسة والسريعة التلف.
والقمصان وما إلى ذلك.
الحساسة)
أ
لتمكين غسل القمشة الصوفية( .يرجى استخدام المنظف للمالبس المالبس الصوفية المصنوعة من الصوف الخالص الجديد
( Woolالصوف)
والتي يمكن غسلها في الغسالة فقط.
الصوفية التي يمكن غسلها في الغسالة).
( Quick 30غسيل
سريع ) 30
( Intensive 60غسيل
مكثف  60دقيقة)

تمكّن هذه الدورة من غسل كميات الغسيل الصغيرة والمالبس المالبس المل ّونة التي تتسخ بسرعة وبشكل بسيط.
المتسخة بشكل بسيط بوقت قصير.
لتوفير أداء أفضل للغسل في غضون  60دقيقة مع كفاءة في أالقمشة القطنية و أالقمشة المتن ّوعة.
استهالك الطاقة.
(برنامج خاص لمدة  60دقيقة للغسيل المتسخ بشكل عادي).

ملين أالقمشة العادية القابلة للغسل.
( Rinse+Spinشطف يُ أستخدم للغسيل الذي يحتاج إلى الشطف فقط أو إلضافة ّ
القمشة إلى الغسيل عند الشطف.
 +تنشيف)
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درجة الحرارة المناسبة.

الحجم أ
القصى
لحمولة الغسيل

 40درجة مئوية
(بارد إلى  95درجة مئوية)
 60درجة مئوية
(بارد إلى  60درجة مئوية)

التصنيف

 40درجة مئوية
(بارد إلى  60درجة مئوية)
 40درجة مئوية
(بارد إلى  40درجة مئوية)

أقل من  3كجم

 60درجة مئوية
( 95درجة مئوية)

أقل من  6كجم

 40درجة مئوية
(بارد إلى  60درجة مئوية)

التصنيف

 40درجة مئوية
(بارد إلى  40درجة مئوية)

 20درجة مئوية
(بارد إلى  40درجة مئوية)
 40درجة مئوية
(بارد إلى  40درجة مئوية)

حجم واحد

أقل من  2كجم

 20درجة مئوية
(بارد إلى  40درجة مئوية)
 60درجة مئوية
(بارد إلى  60درجة مئوية)

أقل من  4كجم

-

التصنيف

كيفية استخدام الغسالة
• •درجة حرارة الماء  :حدد درجة حرارة الماء لتناسب دورات الغسيل.
اتبع دائ ًما التعليمات أو ملصق العناية الخاص بالشركة المص ّنعة للمالبس.
• •اضبط البرنامج على الخيار "( Cotton 60 °Cالمالبس القطنية عند  60درجة مئوية) ( Intensive +دورة مكثفة)(( )Full Loadالحمولة الكاملة)" لالختبار وفق التوجيهين
 SASO 2692:2013وSASO 2693:2007.
(إنهما برنامجان فعاالن في ما يتعلق باستهالك الطاقة والماء ًمعا لغسيل نوع مجموعة المالبس القطنية هذه)
* قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الدورة المشار إليها.
التغيرات في
و
المستخدم
المنظف
و
االتساخ
ودرجة
وكميتها
المالبس
ونوع
الغرفة
ارة
ر
ح
ودرجة
• •تعتمد نتائج االختبار على ضغط الماء وعسره ودرجة حرارة مدخل الماء
ّ
الطاقة الكهربائية والخيارات ا إلضافية المختارة.

مالحظة

• •يوصى باستخدام منظف محايد.
• •تتميز دورة الصوف بتقليب خفيف ودوران منخفض السرعة للعناية بالمالبس.

■■الخيارات ا إلضافية
البرنامج

( Cottonالقطن)
( Cotton Large

)

( Easy Careعناية سهلة)
( Mixخليط)
( Baby careعناية بمالبس أ
الطفال)
( Skin Careعناية بالجلد)
( Duvet

)

( Sports Wearالمالبس الرياضية)
( Delicateللمالبس الحساسة)
( Woolالصوف)
( Quick 30غسيل سريع ) 30
( Intensive 60غسيل مكثف  60دقيقة)
( Rinse+Spinشطف  +تنشيف)

Time Delay
(تأخير الوقت)

Medic Rinse
(شطف صحي)

Pre Wash
(غسيل مبدئي)

Intensive
(غسيل مكثف)

Crease Care
(عناية بالتجاعيد)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
**
•
•

•
•
•
•
**
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

تلقائيا في الدورة وال يمكن حذفه.
*  :هذا الخيار مض ّمن ً
تلقائيا في الدورة ويمكن حذفه.
**  :هذا الخيار مض ّمن ً
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كيفية استخدام الغسالة
■■بيانات التشغيل
البرنامج

F14**

( Cottonالقطن)
( Cotton Large

)

( Easy Careعناية سهلة)
( Mixخليط)
أ
( Baby careعناية بمالبس الطفال)
( Skin Careعناية بالجلد)
( Duvet

)

( Sports Wearالمالبس الرياضية)
( Delicateللمالبس الحساسة)
( Woolالصوف)
( Quick 30غسيل سريع ) 30
( Intensive 60غسيل مكثف  60دقيقة)
( Rinse+Spinشطف  +تنشيف)
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1400
1400
800
1400
800
1400
800
800
800
800
1400
1400
1400

الحد أ
القصى لعدد الدورات في الدقيقة
WF0812HSL
WF0812HWH
1200
1200
800
1200
800
1200
800
800
800
800
1200
1200
1200

WF0810HSLV
1000
1000
800
1000
800
1000
800
800
800
800
1000
1000
1000

كيفية استخدام الغسالة
■■لوحة التحكم
تنظيف
الحوض

تشغيل/إيقاف
تشغيل الصافرة

شاشات LED

تتوفر وظيفة Smart Diagnosis™للمنتجات
التي تحمل عالمة Smart Diagnosis™فقط.

•
•
•
•
•
•
•

أزرار
قفل
أ
ات
ر
الخيا
الطفال

الزر
الطاقة

قرص البرنامج
•تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
•سيضيء المصباح ليشير إلى البرنامج المحدد.
بدء/إيقاف مؤقت
•يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤق ًتا.
•إذا كان هناك حاجة إليقاف دورة الغسيل بشكل مؤقت ،فاضغط
على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
تلقائيا عن التشغيل
•عند ا إليقاف بشكل مؤقت ،تتوقف الطاقة ً
بعد  4دقائق.
الطاقة
•اضغط على الزر الطاقة للتشغيل وا إليقاف.
• إللغاء وظيفة ( Time Delayالتأخر الزمني) ،يجب الضغط على
الزر الطاقة.

الزر
الزر
( Temp.درجة ) ( Spin
الحرارة)

قرص البرنامج

الزر
بدء/إيقاف
مؤقت

شاشة LED
المقدر المتبقي والخيارات
• •تعرض الشاشة الضوابط والوقت ّ
ورسائل الحالة الخاصة بالغسالة.
ستبقى الشاشة قيد التشغيل طوال الدورة.
الخيارات
• •يسمح لك ذلك بتحديد دورة إضافية وسيضيء عند التحديد
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كيفية استخدام الغسالة
■■الخيار
) ( Medic Rinse
لتحقيق أفضل النتائج أو للوصول إلى شطف أكثر نظافة.
يتيح ذلك رفع درجة حرارة عملية الشطف أالخيرة إلى  40درجة.
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2حدد دورة.
3.3اضغط على الزر  ) ( Medic Rinseواضبط الوقت المطلوب.
4.4اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
)
( Pre Wash
إذا كان الغسيل شديد االتساخ ،فسيكون برنامج ""Pre Wash
" فعاالً.
"
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2حدد دورة.
) و ِأضف المنظفات.
3.3اضغط على الزر ( Pre Wash
4.4اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
)
( Intensive
متسخا بشكل عادي وشديد االتساخ ،فسيكون الخيار
إذا كان الغسيل ً
) فعاالً.
"( "Intensive
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2حدد دورة.
) وأضف المنظفات.
3.3اضغط على الزر ( Intensive
4.4اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
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)
( Crease Care
تجعد المالبس ،فحدد الخيار ( Crease Care
إذا أردت منع ّ
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2حدد دورة.
).
3.3اضغط على الزر ( Crease Care
4.4اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

).

)
( Time Delay
يمكنك ضبط وقت التأخر الزمني
تلقائيا ولتنهي
لتبدأ الغسالة بالعمل ً
بعد فترة زمنية محددة.

مالحظة

• •إن زمن التأخر هو الوقت المستغرق للوصول إلى نهاية البرنامج
وليس بدايته .وقد يختلف زمن التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة
الماء وكمية الغسيل وعوامل أخرى
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2حدد دورة.
) واضبط الوقت المطلوب.
3.3اضغط على الزر ( Time Delay
4.4اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

كيفية استخدام الغسالة
) ( Spin
• •يمكن تحديد مستوى سرعة الدوران بالضغط على الزر Spin
( ) بشكل متكرر.
)
( Rinse Hold
) بالضغط على زر
• •يتم تحديد ( Rinse Hold
الدوران بشكل متكرر .تترك هذه الوظيفة المالبس في الغسالة
وفي الماء بعد شطفها لكن بدون دوران.
• •للمتابعة إلى التصريف أو الدوران ،بعد اكتمال وظيفة
تعليق الشطف باستخدام قرص البرنامج والزر Spin
)
) لالنتقال إلى البرنامج المطلوب(.
(

■■الوظائف أ
الخرى
دوران فقط
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2اضغط على الزر  ) ( Spinلتحديد عدد الدورات في الدقيقة.
3.3اضغط على بدء/إيقاف مؤقت.

مالحظة

عند تحديد "( "No Spinبدون دوران) ،سيستمر الدوران لفترة قصيرة
وبسرعة منخفضة للتصريف السريع.

)
( Temp.
) يمكن تحديد درجة
• •بالضغط على الزر ( Temp.
حرارة الماء.
 ( Coldبارد)  20درجة مئوية و 40درجة مئوية و 60درجة مئوية و 95درجة مئوية• •يمكن تحديد درجة حرارة الماء وفقًا للبرنامج.
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كيفية استخدام الغسالة

■■قفل أ
الطفال

حدد هذه الوظيفة لقفل أالزرار على لوحة التحكم لمنع عبث أالطفال بها.
يمكن ضبط "( "Child Lockقفل أالطفال) أثناء دورة الغسل فقط.
قفل لوحة التحكم
1.1اضغط على ( Medic Rinseالشطف الصحي) و( Pre Washالغسل
المسبق) في ٍآن واحد لمدة  3ثو ٍان.
2.2ستصدر صافرة وسيظهر ' ' على شاشة .LED
عند ضبط قفل أالطفال ،يتم قفل كافة أالزرار باستثناء الزر الطاقة

مالحظة

الطاقة إلى إعادة ضبط وظيفة قفل أالطفال.
• •لن يؤدي إيقاف تشغيل
عليك إلغاء تنشيط قفل أالطفال قبل التمكن من الوصول إلى أي
وظيفة أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم
1.1اضغط على ( Medic Rinseالشطف الصحي) و( Pre Washالغسل
المسبق) في ٍآن واحد لمدة  3ثو ٍان.
2.2ستصدر صافرة وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي مرة أخرى
على شاشة .LED

■■تشغيل  /إيقاف تشغيل الصافرة

يمكن ضبط وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة أثناء دورة الغسل فقط.
1.1اضغط على الزر الطاقة.
2.2اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
3.3اضغط باستمرار على الزر ( Time Delayالتأخر الزمني) وCrease Care
(العناية بالتجعدات) في ٍآن واحد لمدة ثالث ثو ٍان لضبط وظيفة
تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة.
بعد ضبط وظيفة تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة ،يتم حفظ الضبط حتى
بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

مالحظة

• •إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة ،فما عليك سوى تكرار هذه العملية.
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كيفية استخدام الغسالة
■■تنظيف الحوض

إن ( Tub Cleanتنظيف الحوض) عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الغسالة من الداخل.
يُستخدم مستوى ماء أعلى في هذه الدورة عندما تكون سرعة الدوران أكثر ارتفا ًعا .قم بتشغيل هذه الدورة بانتظام.
ِ 1.1أزل أي مالبس أو قطع من الغسالة وأغلق الباب.
2.2افتح درج المو ّزع و ِأضف مضاد الرواسب الكلسية (على سبيل المثال،
الكالجون) إلى مك ّون الغسل الرئيسي.
3.3أغلق درج المو ّزع ببطء.
4.4قم بالتشغيل ثم اضغط باستمرار على الزر ( Intensiveدورة مكثفة)
و ( Crease Careالعناية بالتجعدات) لمدة  3ثو ٍان .سيظهر "
" بعد ذلك على شاشة .LED
5.5اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء التشغيل.
مفتوحا لتجف فتحة باب الغسالة
6.6بعد اكتمال الدورة ،اترك الباب ً
والحشوة المرنة وزجاج الباب.

مالحظة

• •ال ِتضف أي منظف إلى حجرة الغسيل.
وتتسرب من الغسالة.
• •قد تتك ّون رغوة إضافية ّ

تنبيه

مفتوحا لمدة طويلة.
• •في حال وجود طفل ،احرص على عدم ترك الباب ً

■■قفل الباب واالكتشاف

A

A
B

B

• •" "Door Lockآ(قفل الباب)  -ألسباب تتعلق بالسالمة ،سيقفل الباب
عندما تكون اللة قيد التشغيل وسيضيء الرمز "( "Door Lockقفل
الباب) .وستتمكن من فتح الباب بأمان بعد انطفاء الرمز ""Door Lock
(قفل الباب) .يمكن أن يستغرق ذلك ما يصل إلى  3دقائق.
• •عندما يكون "( "Detectingجاري االكتشاف) ظاهر على أالشاشة،
تدور الغسالة ببطء وتحدد كمية الغسيل الموجودة في السطوانة.
قصيرا.
سيستغرق ذلك وق ًتا ً
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إضافة المنظف

■■إضافة المنظف وملين أ
القمشة
ّ
◀ درج الموزّع


• •الغسيل الرئيسي فقط
• •الغسيل المسبق  +العادي

ملين
ّ
أالقمشة

تحذير

أبق كافة منظفات الغسيل بعيدة عن متناول أالطفال إذ إنها تشكل
•• ِ
خطر تسمم.
الملين
المبيض أو ّ
• •قد يتسبب وضع كمية كبيرة من المنظف أو ّ
في فيض الكمية.
• •تأكد من استخدام الكمية المناسبة من المنظف.

منظف الغسيل منظف الغسيل
الرئيسي
المسبق

مالحظة

• •يوصى باستخدام مسحوق تنظيف إذ لن يتم توزيعه قبل أالوان عند تأخر عمليات الغسل أو يبقى أسفل الدرج.
◀ إضافة ملين أ
القمشة

ّ

•

•
•
•
•

مالحظة

ملين أالقمشة مباشرة على المالبس.
• •ال تضع ّ
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•ال تتجاوز خط الحد أالقصى للتعبئة.
أ
لملين القمشة مما قد يؤدي
قد يسبب فيض الكمية ً
مبكرا ّ
توزيعا ً
إلى تلطخ المالبس.
أغلق درج المو ّزع ببطء.
•ال تترك ملين أ
ال أقمشة في درج المنظف لمدة تزيد عن يو َمين.
ّ
قاسيا)
ملين القمشة ً
(فقد يصبح ّ
الملين أثناء آخر دورة شطف.
تلقائيا إضافة ّ
•ستتم ً
•ال تفتح الدرج أثناء إمداد الماء.
•يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين وغيره).

إضافة المنظف
◀ كمية المنظف

• •يجب استخدام المنظف وفقًا لتعليمات الشركة المص ّنعة له ويجب اختياره وفقًا لنوع القماش ولونه ودرجة اتساخه ودرجة حرارة الغسل.
جدا من المنظف ،يمكن أن تتك ّون رغوة كثيفة ،مما سيؤدي إلى تدهور جودة نتيجة الغسل أو إلى زيادة الحمل على المحرك.
• •في حال استخدام كمية كبيرة ً
• •يوصى باستخدام مسحوق تنظيف للحصول على أفضل النتائج.
• •إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل ،فاتبع ا إلرشادات المتوفرة من قبل الشركة المص ّنعة للمنظف.
• •يمكنك وضع المنظف السائل مباشر ًة في درج المنظف الرئيسي إذا كنت ستبدأ بتشغيل الدورة على الفور.
• •يرجى عدم استخدام المنظف السائل إذا كنت تستخدم "( "Time Delayالتأخر الزمني) أو إذا حددت "( "Pre Washالغسل المسبق) فقد يتصلب السائل.
• •في حال تك ّون رغوة كثيفة للغاية ،يرجى تقليل كمية المنظف.
• •قد تقضي الضرورة بتعديل استخدام المنظف وفقًا لدرجة حرارة الماء وعسره وكمية المالبس ودرجة اتساخها .للحصول على أفضل النتائج ،تجنب تك ّون
الرغوة بشكل مفرط.
• •راجع العالمة على المالبس قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.
• •الستخدام الغسالة ،استخدم المنظف المحدد فقط.
 مساحيق التنظيف العامة لكافة أنواع أالقمشة (( Coldبارد)  95 -درجة مئوية) مساحيق التنظيف أللقمشة الحساسة (( Coldبارد)  40 -درجة مئوية)
أ
 منظفات سائلة لكافة أنواع القمشة (( Coldبارد)  95 -درجة مئوية) أو المنظفات المحددة للصوف فقط (( Coldبارد)  40 -درجة مئوية)المبيض.
• •للحصول على أداء أفضل للغسل والتبييض ،استخدم مسحوق التنظيف العام مع ّ

تحذير

• •ال تترك المنظف يتصلب.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد أو تدهور أداء الشطف أو صدور رائحة كريهة.

مالحظة

• •الحمولة الكاملة :وفقًا لتوصيات الشركة المص ّنعة.
• •الحمولة الجزئية 3/4 :الكمية العادية.
• •الحد أالدنى للحمولة 1/2 :الكمية العادية.
• •يندفع المنظف من المو ّزع في بداية الدورة.
◀ إضافة مزيل عسر الماء


• •يمكن استخدام مزيل عسر الماء مثل مضادات الرواسب الجيرية (مثل
عسرا
كالجون) للحد من استخدام المنظفات في المناطق التي تعاني ً
شديدا في الماء .يجب توزيع مزيل عسر الماء وفق الكمية المحددة على
ً
العلبةِ .أضف المنظف أوال ً ثم المواد المزيلة لعسر الماء.
• •استخدم كمية المنظف التي تستخدمها للماء اليسر.

◀ استخدام أ
القراص


1.1افتح الباب وأضف أالقراص إلى أالسطوانة.

2.2ضع الغسيل في أسطوانة الغسيل وأغلق الباب.
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الصيانة
• •قبل تنظيف الغسالة من الداخل ،افصل سلك الطاقة الكهربائية لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية.
• •أوقف تشغيل السدادة إذا كنت ستترك آاللة لفترة زمنية غير محددة (مثل الذهاب في إجازة) خاصة في حال عدم وجود مكان للتصريف في أالرضية
(مجرى) في مكان مجاور.

■■فلتر مدخل الماء

• •سيظهر الرمز " " على لوحة التحكم عندما ال يدخل الماء إلى درج المنظف.
يفضل تنظيفه من حين إلى آخر.
جدا أو يحتوي آثار رواسب جيرية ،فقد يصبح فلتر مدخل الماء مسدو ًدا ولذلك ّ
عسرا ً
• •إذا كان الماء ً
1.1أغلق صنبور الماء.

2.2فك خرطوم إدخال الماء.

3.3نظف الفلتر باستخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية.

4.4أحكم ربط خرطوم مدخل الماء.
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الصيانة
■■فلتر مضخة التصريف

المتبقية في الغسيل.
• •يجمع فلتر التصريف الخيوط و أالجسام الصغيرة
آ
تحقق من نظافة الفلتر بانتظام للتأكد من تشغيل اللة بسالسة.

تنبيه

استخدام أوال ً خرطوم التصريف للقيام بالتصريف ثم افتح فلتر المضخة إلزالة أي خيوط أو أجسام.
احذر عند التصريف إذا كان الماء ساخ ًنا.
• •اترك الماء ليبرد قبل تنظيف مضخة التصريف أو قم بتفريغها أو افتح الباب عند الطوارئ.
1.1افتح الغطاء السفلي.
اسحب الخرطوم إلى الخارج.

2

2.2افصل قابس التصريف أوال ً إلزالة الماء المتبقي.
افتح غطاء الفلتر بتدويره إلى اليسار.

1

ِ 3.3أزل أي مواد غريبة من فلتر المضخة

4.4بعد التنظيفِ ،أعد إدخال الغطاء بعناية وببطء بتدويره باتجاه
عقارب الساعة وأدخل قابس التصريف.

5.5أغلق الغطاء السفلي.
تسرب الماء من الغطاء بعد إعادة إدخال غطاء الفلتر .كرر
إذا ّ
الخطوتين  1و  2و ِأعد إدخال غطاء الفلتر إذ يمكن أن يكون قد تم
إدخاله بشكل غير صحيح.
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الصيانة
■■درج الموزّع
•
•
•
•

وملينات أالقمشة رواسب في الدرج.
•بعد فترة ،تترك المنظفات ّ
•يجب تنظيفه من حين إلى آخر بدفعة من الماء الجاري.
•إذا لزم أالمر ،يمكن إزالته بالكامل من آاللة عبر الضغط على المزالج ألسفل وسحبه نحو الخارج.
ملين أالقمشة
•لتسهيل التنظيف ،يمكن إزالة الجزء العلوي من حجرة ّ
1.1اسحب ُدرج المو ّزع إلى الخارج.

2.2نظف ُدرج المو ّزع بالماء.

3.3نظف التجويف باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

4.4أدخل ُدرج المو ّزع
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الصيانة
■■أسطوانة الغسل
•
•
•
•
•
•
•

•إذا كنت تعيش في منطقة أ ماؤها عسر ،فقد تتراكم الرواسب الجيرية باستمرار في أماكن ال يمكن رؤيتها وبالتالي ،ال يمكن إزالتها بسهولة .مع مرور الزمن،
تسد الرواسب المتراكمة الجهزة وإذا لم يتم فحصها باستمرار ،فسيكون عليك استبدالها.
ّ
•على الرغم من أن أسطوانة الغسل مصنوعة أمن الفوالذ المقاوم للصدأ ،إال أن أالدوات المعدنية الصغيرة يمكن أن تتسبب في تك ّون بقع من الصدأ (مشابك
الورق والدبابيس االفرنجية) إذا تُركت في السطوانة.
•يجب تنظيف أسطوانة الغسل من حين إلى آخر.
مبيضات ،تأكد من أنها مناسبة الستخدامها في الغسالة.
أو
•إذا استخدمت موا ًدا إلزالة الرواسب أو صبغات ّ
•قد يحتوي مزيل الرواسب موا ًدا كيميائية قد تسبب إلحاق ضرر في قطع من الغسالة.
• ِأزل أي بقع باستخدام مادة منظفة للفوالذ المقاوم للصدأ.
أ
أبدا.
•ال تستخدم اللياف السلكية ً

■■تنظيف الغسالة
◀من الخارج
• •يمكن أن يؤدي إيالء الغسالة العناية المناسبة إلى إطالة فترة استخدامها.
• •يمكن تنظيف الغسالة من الخارج باستخدام الماء الدافئ ومنظف منزلي محايد غير كاشط.
• •امسح أي انسكابات على الفور .وامسحها بقطعة قماش مبللة.
• •حاول أال تضرب سطح الغسالة بأغراض حادة.
• •ال تستخدم الكحول الميثيلي أو المخففات أو المنتجات المشابهة.
◀من الداخل
• •جفف فتحة باب الغسالة والحشوة المرنة وزجاج الباب.
• •قم بتشغيل الغسالة لدورة كاملة باستخدام الماء الساخن.
• •كرر العملية إذا لزم أالمر.

مالحظة

• • إلزالة رواسب الماء العسر ،استخدم فقط المنظفات التي تحمل عالمة تنص على أنها مناسبة لالستخدام في الغسالة.

■■ظروف الجو البارد

إذا كانت الغسالة مخ ّزنة في منطقة يمكن أن يحدث فيها تجمد أو تم نقلها إلى مكان تنخفض درجة حرارة فيه إلى درجة التجمد ،فاتبع هذه ا إلرشادات لمنع
إلحاق ضرر في الغسالة:
• •أوقف تشغيل صنبور إمداد الماء.
• •افصل الخراطيم عن مصدر إمداد الماء وقم بتصريف الماء من الخراطيم.
• •قم بتوصيل سلك الكهرباء بمقبس كهربائي مؤرض بشكل مناسب.
احدا ( 3,8لترات) من مانع التجمد غير السام الخاص بالسيارات إلى أسطوانة الغسل الفارغة .أغلق الباب.
• • ِأضف جالونًا و ً
• •اضبط دورة الدوران واترك الغسالة تدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف الماء كله .لن يتم طرد مانع التجمد غير السام الخاص بالسيارات كله.
• •افصل سلك الطاقة الكهربائية وجفف أالسطوانة من الداخل وأغلق الباب.
• •فك درج المو ّزع واصرف الماء الزائد من الحجرات وجففه.
• •قم بتخزين الغسالة في وضع مستقيم.
• • إلزالة مانع التجمد من الغسالة بعد تخزينها ،قم بتشغيلها وهي فارغة لدورة كاملة باستخدام المنظف .وال ِتضف أي قطعة غسيل.
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دليل استكشاف أ
الخطاء وإصالحها
الغسالة مز ّودة بوظائف تلقائية للحفاظ على السالمة تكتشف أالعطال وتشخصها في مرحلة مبكرة وتتفاعل بشكل مناسب.
• •تأتي هذه
وعندما تعمل آاللة بشكل غير صحيح أو ال تعمل على ا إلطالق ،تحقق من النقاط التالية قبل االتصال بموفّر الخدمة.

■■تشخيص المشاكل
المشكلة
صوت صليل وقرقعة

•

صوت خبط

•

صوت االهتزاز

•
•

يتسرب.
الماء ّ

•
•

الرغوة المفرطة
ال يدخل الماء إلى الغسالة أو يدخل •
إليها ببطء
•
•
•
ال يتم تصريف الماء الموجود في الغسالة •
أو يتم تصريفه ببطء.
•
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الحل
السبب المحتمل
•قد توجد أجسام غريبة أكالعمالت المعدنية أو أوقف الغسالة وافحص أالسطوانة وفلتر التصريف.
الدبابيس االفرنجية في السطوانة أو المضخة .إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الغسالة ،فاتصل
بمركز الخدمة المعتمد.
•يمكن أن تسبب كميات المالبس الثقيلة صدور إذا استمر الصوت ،يمكن أن تكون الغسالة على سطح
مستو .أوقف تشغيلها و ِأعد توزيع المالبس فيها.
صوت خبط .وهو أمر عادي.
غير ٍ
أ
إذا لم تتم إزالتها أثناء التركيب ،فراجع دليل التركيب
•هل أزلت كافة مسامير النقل والغلفة؟
إلزالة مسامير النقل.
•هل تستقر كافة القوائم على أالرض بثبات؟
متساو في
ربما تكون كمية المالبس مو ّزعة بشكل غير ٍ
أالسطوانة .أوقف تشغيل الغسالة و ِأعد ترتيب المالبس فيها.
•يوجد ارتخاء في خراطيم التعبئة أو خرطوم تحقق من توصيالت الخراطيم وقم بتوصيلها بإحكام.
التصريف عند الصنبور أو الغسالة.
أ
افتح ماسورة التصريف .اتصل بالسباك إذا لزم المر.
•مواسير التصريف في المنزل مسدودة.
قد يتسبب وضع كمية كبيرة بشكل مفرط من المنظف أو
وضع منظف غير مناسب في تك ّون الرغوة مفرطة مما قد
تسرب الماء.
يؤدي إلى ّ
تحقق من صنبور آخر في المنزل.
كاف في المنطقة.
•إمداد الماء غير ٍ
افتح الصنبور بالكامل.
مفتوحا بالكامل.
•ليس صنبور إمداد الماء ً
ملتو (ملتوية).
الماء
•خرطوم (خراطيم) إدخال
ٍ
•فلتر خرطوم (خراطيم) إدخال الماء مسدود قم بتسوية الخرطوم بشكل مستقيم.
تحقق من فلتر خرطوم ا إلدخال.
(مسدودة)
نظف خرطوم التصريف وقم بتسويته بشكل مستقيم.
ملتو أو مسدود.
•خرطوم التصريف ٍ
نظف فلتر التصريف
•خرطوم التصريف مسدود.

دليل استكشاف أ
الخطاء وإصالحها
المشكلة
الغسالة ال تعمل

السبب المحتمل
•
•

لن تدور الغسالة

•
•

الباب ال يفتح

تأخر مدة دورة الغسل
ملين أالقمشة
فيض كمية ّ
جدا
الملين في وقت مبكر ً
تم توزيع ّ

•

الحل

•قد يكون سلك الطاقة الكهربائية غير متصل أو تأكد من تركيب القابس بإحكام في مقبس الحائط.
قد تكون الوصلة مرتخية.
•مصهر المنزل تالف أو قاطع الدائرة
مفصول أو التيار الكهربائي مقطوعِ .أعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر .ال ِتزد سعة
المصهر .إذا كانت المشكلة تتمثل في زيادة الحمل على
الدائرة ،فاستعن بف ّني كهرباء مؤهل لتصليحها.
قم بتشغيل صنبور إمداد الماء.
•ليس صنبور إمداد الماء قيد التشغيل.
أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت .بعد
•تأكد من إغالق الباب بإحكام.
الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت ،قد تستغرق الغسالة
بضع دقائق قبل أن تبدأ بالدوران .يجب إقفال الباب
عنصرين متشاب َهين
عنصرا و ً
احدا أو َ
قبل الدورانِ .أضف ً
للمساعدة في ضبط توازن المالبسِ .أعد ترتيب المالبس
للسماح بالدوران بشكل صحيح.
أ
بمجرد بدء تشغيل الغسالة ،ال يمكن للباب أن يفتح لسباب
تتعلق بالسالمة .تحقق من أن الرمز "" "Door Lockقفل
الباب" مضاء .ستتمكن من فتح الباب بأمان بعد انطفاء
الرمز "" "Door Lockقفل الباب".
الغسيل وضغط
لكمية
قد تختلف مدة الغسل وفقًا
الماء ودرجة حرارته وظروف االستخدام أالخرى .في حال
اكتشاف عدم توازن أو إذا كان برنامج إزالة الرغوة قيد
التشغيل ،يجب زيادة مدة الغسل.
بالملين لضمان استخدام
•قد يتسبب استخدام كمية كبيرة ً
الملين اتبع ا إلرشادات المتعلقة ّ
جدا من ّ
الكمية المناسبة.
في حدوث فيض.
أ
ال تتجاوز خط الحد القصى للتعبئة
أغلق درج المو ّزع ببطء.
وال تفتح الدرج أثناء دورة الغسل.

33

دليل استكشاف أ
الخطاء وإصالحها
■■رسائل الخطأ
المشكلة

السبب المحتمل
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

الحل

تحقق من صنبور آخر في المنزل.
كاف في المنطقة.
•إمداد الماء غير ٍ
افتح الصنبور بالكامل.
•صنابير إمداد الماء غير مفتوحة بالكامل.
قم بتسوية الخرطوم (الخراطيم) بشكل مستقيم.
ملتو (ملتوية).
•خرطوم (خراطيم) إدخال الماء ٍ
•فلتر خرطوم (خراطيم) إدخال الماء مسدود (مسدودة) .تحقق من فلتر خرطوم ا إلدخال.
نظف خرطوم التصريف وقم بتسويته بشكل مستقيم.
ملتو أو مسدود.
•خرطوم التصريف ٍ
نظف فلتر التصريف.
•خرطوم التصريف مسدود.
عنصرين متشاب َهين للمساعدة في ضبط توازن المالبس.
عنصرا و ً
احدا أو َ
ِأضف ً
ِأعد ترتيب المالبس للسماح بالدوران بشكل صحيح.

جدا.
•كمية المالبس قليلة ً
•المالبس غير متوازنة.
•يتمتع الجهاز بنظام كشف عدم التوازن وتصليحه.
وفي حال وضع قطع فردية ثقيلة (على سبيل المثال
دواسة الحمام ،برنس الحمام وما إلى ذلك) فقد
يتوقف هذا النظام عن الدوران أو حتى يقطع دورة
الدوران تما ًما.
فأضف
بقي الغسيل مبلال ً ً
جدا في نهاية الدورةِ ،
•إذا َ
قطعا صغيرة لضبط توازن المالبس وقم بتشغيل
ً
دورة الدوران من جديد.
أغلق الباب تما ًما.
• •تأكد من أن الباب مغلق.
٭ إذا لم يتم تحرير "

" ،فاطلب الصيانة.

افصل قابس الطاقة واطلب الصيانة.
• •يفيض الماء بسبب عيب في صمام الماء.

أغلق صنبور الماء .افصل قابس الطاقة .اطلب الصيانة.

• •تعطل مستشعر مستوى الماء.
• •حمل زائد في المحرك.
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أوقف تشغيل الغسالة لمدة  30دقيقة لتبريد المحرك؛ ثم ابدأ بتشغيل
الدورة من جديد.

دليل استكشاف أ
الخطاء وإصالحها
مالحظة

• •تتوفر وظيفة Smart Diagnosis™للمنتجات التي تحمل عالمة Smart Diagnosis™فقط .في حال وجود هاتف محمول مز ّود بخيار للتشويش،
قد ال تعمل وظيفة.Smart Diagnosis™

■■استخدامSmart Diagnosis™

• •استخدم هذه الميزة فقط عندما يعلمك مركز االتصاالت بذلك .يشبه صوت ا إلرسال ماكينة الفاكس ،وبالتالي ليس له وجهة غير مركز االتصاالت.
• •ال يمكن تنشيط Smart Diagnosis™إذا كانت الغسالة ال تعمل .إذا حدث ذلك ،يجب استكشاف أالعطال وإصالحها بدون.Smart Diagnosis™
إذا واجهت مشاكل في الغسالة ،فاتصل بمركز معلومات العمالء.
اتبع تعليمات عامل مركز االتصاالت واتبع الخطوات التالية عندما يُطلب منك ذلك:
1.1اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الغسالة .ال تضغط على أي زر آخر أو قم بتدوير مقبض محدد
الدورة.
2.2عندما يعلمك مركز االتصاالت بالقيام بذلك ،ضع الجهة المقابلة للفم على الهاتف على مسافة
جدا من الزر الطاقة.
قريبة ً

 10مم كحد أقصى

3.3اضغط باستمرار على الزر "( "Temp.درجة الحرارة) لمدة ثالث ثو ٍان ،مع تثبيت الجهة المقابلة للفم على الهاتف بالقرب من الرمز أو الزر الطاقة.
4.4اترك الهاتف في مكانه حتى ينتهي إرسال النغمة.
تقريبا ،ثم يبدأ العد التنازلي على الشاشة.
يستغرق ذلك  6ثو ٍان ً
• •للحصول على أفضل النتائج ،ال تحرك الهاتف أثناء نقل النغمات.
• •إذا لم يتمكن عامل مركز االتصاالت من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات ،فقد يطلب منك إعادة المحاولة.
• •يؤدي الضغط على الزر الطاقة أثناء ا إلرسال إلى إيقاف تشغيل.Smart Diagnosis™
عندئذ من مساعدتك في استخدام المعلومات
سيتمكن
الذي
االتصاالت،
5.5بعد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات ،استأنف المحادثة مع عامل مركز
ٍ
المرسلة للتحليل عند االتصال بمركز معلومات العمالء.
تعد  Smart Diagnosisميزة الستكشاف أالعطال وإصالحها مخصصة لمساعدة وليس لتحل محل الطريقة التقليدية الستكشاف أالعطال وإصالحها من
•• ّ
خالل االتصال بمركز الخدمة .تتوقف فعالية هذه الميزة أعلى عوامل مختلفة ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،استقبال الهاتف المحمول المستخدم
ضوضاء خارجية أثناء ا إلرسال والصوات في الغرفة حيث تضع الغسالة .وبنا ًء على ذلك ،ال تضمن شركة  LGدقة Smart
المعلومات المرسلة وأي
 Diagnosisفي استكشاف أالعطال وإصالحها عند مواجهة أي مشكلة.
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شروط الضمان
مالحظة

• •عند التخلص من الجهاز ،اقطع كابل التيار الرئيسي واتلف القابس وتعطيل قفل الباب لمنع انحباس أالطفال في الداخل.
الخدمات غير المتاحة:
• •ذهاب فريق الصيانة إلى منزلك لتعليمك كيفية استخدام المنتج.
المبين على لوحة التصنيف.
• •إذا كان المنتج متصال ً بأي جهد كهربائي غير الجهد ّ
ناتجا من حادث أو إهمال أو سوء استخدام أو قضاء وقدر.
• •إذا كان العطل ً
ناتجا من عوامل غير االستخدام المنزلي العادي أو االستخدام وفقًا لدليل المالك.
• •إذا كان العطل ً
• •توفير إرشادات بشأن استخدام المنتج أو تغيير إعداده.
ناتجا من وجود حشرات كالجرذان أو الصراصير وما إلى ذلك.
• •إذا كان العطل ً
• •الضوضاء أو االهتزاز الذي يعتبر عاديًا ،على سبيل المثال صوت تصريف الماء أو صوت الدوران أو أصوات التحذير.
• •تصحيح التركيب .على سبيل المثال ،ضبط استواء المنتج وتعديل التصريف.
• •الصيانة العادية التي يوصى بها في دليل المالك.
• •إزالة الكائنات  /المواد الغريبة من آاللة ،بما في ذلك فلتر خرطوم ا إلدخال والمضخة ،على سبيل المثال الحصوات والمسامير وأسالك الصدريات وما إلى ذلك.
• •استبدال المصاهر أو تصليح أسالك المنزل أو السباكة بالمنزل.
• •تصحيح عمليات التصليح غير المعتمدة.
• •الضرر العرضي أو التبعي للممتلكات الشخصية الناتج من عيوب محتملة في هذا الجهاز.
• •إذا تم استخدام هذا أ المنتج ألهداف تجارية ،فلن يغطي الضمان هذا االستخدام.
(على سبيل المثال :الماكن العامة مثل الحمامات العامة والن ُزل ومراكز التدريب والمهاجع)
إذا تم تركيب المنتج خارج منطقة الصيانة العادية ،فسيتحمل المالك أي تكاليف أي عمليات نقل تتعلق بتصليح المنتج أو استبدال قطعة معيبة.
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