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إرشادات السالمة
يتمثل الغرض من إرشادات السالمة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو األضرار الناجمة عن
التشغيل غير اآلمن أو غير الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم اإلرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.
يتم عرض هذا الرمز لإلشارة إلى األمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر .اقرأ الجزء الذي
يحمل هذا الرمز بعناية واتبع اإلرشادات لتجنب المخاطر.
تحذير  -يشير هذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.
تنبيه  -يشير هذا إلى أن عدم اتباع اإلرشادات قد يسبب وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

لتقليل مخاطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة األشخاص عند استخدام المنتج ،يجب اتباع
احتياطات السالمة األساسية ،بما فيها ما يلي:

األطفال بالمنزل
هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األفراد (بما في ذلك األطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية
أو العقلية ،أو ليس لديهم خبرة ومعرفة ،ما لم يتم اإلشراف عليهم أو تقدم لهم اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من
قبل شخص مسؤول عن سالمتهم .يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.
فيما يتعلق باالستخدام في أوروبا:
يمكن استخدام الجهاز من قبل األطفال من  8سنوات فأكثر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو المتعلقة بالحواس أو
العقلية المحدودة أو في حالة نقص الخبرة والمعرفة في حالة توفير اإلشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز
بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة .وال يسمح بلعب األطفال بهذا الجهاز .يجب عدم قيام األطفال بأعمال التنظيف
وصيانة المستخدم دون إشراف.
يجب أن يظل األطفال األقل من  3سنوات بعيدين عن الجهاز إال في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.
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إرشادات السالمة الهامة
تحذير

لتقليل مخاطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة األشخاص عند استخدام المنتج ،يجب اتباع
احتياطات السالمة األساسية ،بما فيها ما يلي:

التركيب
••تأكد من تركيب الجهاز،وتأريضه ،وضبطه بشكل صحيح ،عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقًا لتعليمات
التركيب.
••ال تحاول أبدًا تشغيل الجهاز إذا كان تالفًا ،أو به عطل ،أو مفك ًكا بشكل جزئي ،أو به أجزاء مفقودة أو محطمة ،بما في
ذلك سلك أو قابس تالف .يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو اإلصابة.
••الجهاز ثقيل .قد يتطلب تركيب الجهاز ونقله وجود شخصين أو أكثر .يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض
إلصابة.
••قم بتخزين الجهاز وتركيبه في مكان لن يتعرض فيه إلى درجات حرارة تحت الصفر أو حاالت الطقس في الهواء
الطلق .يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث تسرب.
••أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله .يمكن أن يتسبب تناثر الماء في التعرض لصدمة كهربائية.
••في حالة تلف السلك الكهربي ،يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكالء الصيانة التابعين لها أو شخص مؤهل
بصورة مماثلة لتجنب أي مخاطر.
••يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل ،أو باب منزلق ،أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز،
حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.

التشغيل
••ال تستخدم أداة حادة ً مثل ِمثقاب أو دبوس للضغط على وحدة التشغيل أو فصلها .حيث قد يتسبب ذلك في التعرض
لصدمة كهربية أو اإلصابة.
••يجب أن يقوم فني اإلصالح المعتمد من مركز خدمة  LG Electronicsفقط بفك الجهاز أو إصالحه أو تعديله.
حيث قد تتسبب الخدمة غير السليمة في وقوع إصابة أو التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
••ال تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه .حيث يمكن أن تتلف المياه المادة العازلة ،مما يسبب التعرض
لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
••حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة لالحتراق مثل الوبر ،والورق ،وقطع
القماش ،والمواد الكيميائية ،وما إلى ذلك .حيث يمكن أن يتسبب االستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع
انفجار.
••ال تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات األليفة داخل الجهاز .حيث قد تتسبب في وقوع إصابة.
••ال تترك باب الجهاز مفتو ًحا .حيث يمكن أن يتعلق األطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز ،مما قد يسبب التلف أو
التعرض لإلصابة.
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••ال تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله .انتظر حتى تتوقف حلة الغسل تما ًما .يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى
التعرض إلصابة.
••ال تضع أو تغسل أو تجفف األغراض النظيفة ،أو المغسولة ،أو المنقوعة ،أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة
لالحتراق (مثل الشمع ،والبنزين ،والطالء ،والجازولين ،ومزيل الشحوم ،ومذيبات التنظيف الجاف ،والكيروسين،
والزيوت النباتية ،وزيوت الطهي ،وما إلى ذلك .).حيث يمكن أن يتسبب االستخدام غير السليم في نشوب حريق أو
وقوع انفجار.
••في حال تدفق الماء خارج الجهاز ،توقف عن استخدام الجهاز واتصل بمركز خدمة  .LG Electronicsحيث يمكن
أن تتسبب مالمسة الماء في التعرض لصدمة كهربية.
••ال تضغط على الباب لألسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتو ًحا .يمكن أن يتسبب ذلك في قلب الجهاز ويمكن أن
يتسبب في إحداث إصابة.
••استخدم مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز .يجب عدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة .حيث
يمكن أن يتسبب تسرب المياه في إتالف الممتلكات.
••يجب عدم لمس الباب في أثناء دورات البخار ،أو التجفيف .حيث يمكن أن يصبح سطح الباب ساخنًا للغاية .يمكن أن
يؤدي عدم القيام بذلك إلى التعرض إلصابة.
••ال تستخدم ً
غازا قابالً لالشتعال أو مواد قابلة لالحتراق (البنزين ،والجازولين ،وسائل تخفيف الدهان "التنر" ،والمواد
البترولية ،والكحول ،وما إلى ذلك) حول الجهاز .حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
••ال يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم اإلدخال في حالة تجمدهما خالل فصل الشتاء إال بعد الذوبان .يمكن
أن يتسبب التجميد في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية ،كما يمكن أن تسبب األجزاء المجمدة عطالً في
ضا في فترة عمره.
المنتج أو انخفا ً
••احفظ جميع منظفات الغسيل ،والمواد المنعمة ،والمبيضات بعيدًا عن متناول األطفال .حيث تحتوي هذه المنتجات على
مواد سامة.
••ال تقم بتوصيل العديد من المنتجات بالعديد من المقابس أو أسالك اإلطالة .حيث يمكن أن يتسبب ذلك في نشوب
حريق.
••يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز .يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربية أو وقوع
إصابة.
••ال تلمس قابس الطاقة بيدين مبتلتين .حيث قد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربية أو اإلصابة.
••عند سحب قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربي ،أمسك بقابس الطاقة وليس الكابل .حيث يمكن أن يتسبب تلف الكابل
في التعرض لصدمة كهربية أو اإلصابة.
تثن كابل الطاقة بشكل مفرط وال تضع شيئًا ثقيالً عليه .حيث قد يتسبب تلف كابل الطاقة في التعرض لصدمة
••ال ِ
كهربية أو نشوب حريق.
••ال تشرب الماء المكثف .يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى اإلصابة باألمراض التي تنقلها األغذية.
••يجب أن يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل متكرر.
••يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.

السالمة الفنية الستخدام الجهاز
••ال تجفف األغراض غير المغسولة في الجهاز.
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••يجب أن تغسل األغراض المتسخة بمواد مثل زيوت الطهي ،والزيوت النباتية ،واألسيتون ،والكحول ،والبنزين،
والكيروسين ،ومزيالت البقع ،وزيت التربنتين ،والشمع ،ومزيالت الشمع ،في ماء ساخن مع كمية إضافية من
المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
••يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو للمنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
••أفرغ جميع األغراض من الجيوب مثل القداحات والثقاب.
••ال توقف أبدًا الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع األغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
••ال يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.
••ال يجب تنظيف األغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قبّاعات االستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه
أو األغراض والمالبس المدعومة بالمطاط أو الوسائد المزودة بحشيات المطاط الرغوي في الجهاز.

التخلص
••قبل التخلص من جهاز قديم ،قم بفصله .تخل عن القابس عديم الفائدة .اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة ً لمنع
سوء استخدامه.
••تخلص من مواد التعبئة (مثل الفينيل ومادة بولي ستايرين الرغوية) بعيدًا عن متناول األطفال .حيث يمكن أن تخنق
مواد التعبئة الطفل.
••أزل الباب من الجهاز قبل إخراج الجهاز من الخدمة أو التخلص منه لتجنب خطر احتجاز األطفال والحيوانات
الصغيرة في الداخل .يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرض األفراد إلى إصابات خطيرة أو وفاتهم.

متطلبات التأريض
••من أجل سالمتك ،يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل للحد من خطر نشوب حريق ،أو حدوث انفجار ،أو
التعرض لصدمة كهربائية ،أو لمنع حدوث تلف في الممتلكات ،أو إصابة األشخاص ،أو الوفاة.
••يجب تأريض الجهاز .في حالة حدوث أي خلل أو عطل ،سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من
خالل توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
••يأتي الجهاز مزودًا بسلك يحتوي على موصل حماية وقابس تأريض .يجب توصيل القابس بمأخذ تيار مناسب مثبت
بشك ٍل صحيح ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
••يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية .استشر كهربائي أو فني
ضا بشكل صحيح أم ال.
صيانة مؤهل إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤر ً
••ال تقم بتعديل القابس المتوفر مع الجهاز .إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار ،فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من
خالل كهربائي مؤهل.
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التركيب
المواصفات

درج خزان الماء
لوحة التحكم
باب زجاجي
باب غير شفاف
غطاء المكثف
شبكة التهوية

• •مصدر الطاقة 240 – 220 :فولت تقريبًا 50 ،هرتز
• •الحجم 600 :مم (العرض)  640مم (العمق)  850مم (االرتفاع)
• •وزن المنتج 46 – 43 :كجم
• •درجة الحرارة المسموح بها 35 – 5 :درجة مئوية

•الحد األقصى للسعة  8 - RC8066*F, RC8066**F :كجم  9 - RC9066*F, RC9066**F /كجم
• •يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.

الملحقات (اختياري)
الرجاء االتصال بمركز معلومات عمالء  LG Electronicsللشراء.

خرطوم تصريف الماء المكثف
وحامل الخرطوم

رف التجفيف

رف التجميع
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متطلبات مكان التركيب

تحديد المكان

الموقع

• •قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة.
• •تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُ ُسط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول
الجهاز.
• •ال تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في األرضية باستخدام قطع من الخشب
أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.

 2سم

 2سم

 50 – 30سم

أرض مستوية :المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية .°1
مأخذ الطاقة :يجب أن يكون بطول  1.5متر من كال جانبي الجهاز.
• •ال تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.
المسافة اإلضافية :البُعد عن الحائط 50 – 30 ،سم :المؤخرة
 2/سم :الجانب األيمن واأليسر
• •ال تضع منتجات الغسيل وال تخزنها فوق الجهاز في أي وقت.

• •ال تركب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد .حيث
يمكن أن تنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط .يمكن أن تقل كفاءة وحدة
التحكم اإللكترونية في ظل درجات الحرارة األقل من درجة التجمد.
• •في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من
درجة التجمد ،فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل
تشغيله.
• •يرجى التأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة
تعطله.
• •عند تركيب الجهاز ،يتعين عليك تعديل األقدام األربعة مستخد ًما مفتاح ربط
لمسامير النقل للتأكد من استقرار الجهاز ،ووجود مسافة بمقدار  ٢٠مم بين
قمة الجهاز والجزء السفلي ألي سطح عمل أعالها.

• •قد تُتلف هذه المنتجات تشطيب الغسالة أو عناصر التحكم.

متطلبات التهوية
مالحظة
• •للحصول على أداء تجفيف أفضل ،يُرجى جعل الجزء الخلفي للجهاز بعيدًا
عن الحائط.
• •ال تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خطر التعرض للصقيع والغبار.
قادرا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد
• •قد ال يكون الجهاز ً
الماء المكثف في خرطوم التجفيف والمضخة.
• •ال تقم بتركيب الجهاز بجانب جهاز ذو درجة حرارة عالية مثل الثالجة أو
الفرن أو الموقد إلخ ،والتي يمكن أن تتسبب في إضعاف أداء التجفيف ومدة
البرنامج وتؤثر بالسلب على األداء السليم للضاغط .ويُعد أفضل أداء للجهاز
في غرفة درجة حرارتها  23درجة مئوية.
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• •القبو أو تحت العداد
– –ضمان تدفق الهواء  112قد ًما مكعبًا/دقيقة خالل الجهاز
• •الخزانة
– –يجب أن يحتوي باب الخزانة على فتحتين (شقين للتهوية) ،مساحة كل
منها ال تقل عن  60بوصة مربعة ( 387سم مربع) ،يوجد  3بوصة
( 8سم متر) في الجزء السفلي والعلوي من الباب.

تحذير

تعليمات تركيب رف التجميع

• •تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة .يجب أن تكون
التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز .قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه
التعليمات حدوث مشكالت.

يمكن وضع المجفف الخاص بك أعلى غسالة  LGوتثبيته بأمان باستخدام رف
التجميع .يجب أن يتم القيام بهذا التركيب من قبل موظفي خدمة مؤهلين لضمان
أنه تم التركيب بشكل صحيح.

• •يجب أال يتم تركيب الجهاز بجانب جهاز تبريد.

سيضمن لك موظفو الخدمة المؤهلين أن لديك رف التجميع الصحيح المناسب
لطراز غسالتك وسيضمنون أنه تم تثبيتها بقوة .لهذه األسباب ،يُعد قيام الخبير
أمرا ضروريًا.
بالتركيب ً

• •لم يتم تصميم الجهاز لالستخدام البحري أو لالستخدام في المنشآت
المتنقلة مثل القوافل والطائرات وما إلى ذلك.

التوصيالت الكهربائية
• •ال تستخدم سلك إطالة وال محوالً مزدو ًجا.

رف التجميع
للتجميع ،يلزم رف تجميع .LG

• •قم دائ ًما بفصل الجهاز بعد االستخدام.
• •يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل األسالك الكهربائية.

المجفف

• •يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.

الغسالة

قد يتم وضع هذا المجفف أعلى غسالة  LGفقط .ال تحاول أن تضع هذا المجفف
أعلى أي غسالة أخرى ،ألنه قد يقع ضرر أو إصابة أو تلف ممتلكات.
حجم اللوحة العلوية للغسالة

اتجاه الشكل
والتركيب

 21.7بوصة
( 550ملم)

 23.6بوصة
( 600ملم)
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طريقة التركيب

1
2

تحذير

ضع مجفف  LGفوق غسالة .LG

• •يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ حوادث خطيرة.

قم بإزالة المسمارين من قاعدة الغطاء الخلفي من كل جانب كما هو
موضح أدناه.

• •يجعل وزن الجهاز وارتفاع التركيب إجراء عملية التجميع .خطير
جدًا لشخص واحد .يجب تنفيذ هذا اإلجراء بواسطة اثنين أو أكثر من
الموظفين المؤهلين.
• •الجهاز غير مناسب للتركيب المدمج .الرجاء عدم التركيب كجهاز
مدمج.
• •ال تقم بالتشغيل إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح.

تصريف الماء المكثف

3

قم بمحاذاة ثقوب رف التجميع وثقوب الغطاء الخلفي.
 23.6 )1-3بوصة ( 600ملم)

عادةً ،يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن
يتم تفريغه يدويًا .يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرة ً إلى أنابيب المياه،
خاصةً عندما يتم وضع المجفف أعلى الغسالة .باستخدام مجموعة توصيل
لخرطوم أنابيب التصريف ،ببساطة قم بتغيير مسار الماء وإعادة توجيه مرفق
الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

1

قم بإخراج مجموعة التوصيل.

 21.7 )2-3بوصة ( 550ملم)

2
4
5
6
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افصل خرطوم درج خزان الماء من المجموعة.

مؤخرا من المجفف لرف
قم بربط المسمارين الذين قمت بإزالتهم
ً
التجميع.
استخدم المسامير األربعة الموجودة في صندوق الملحقات [0.6
بوصة( 16ملم)] لتركيب غطاء الجزء الخلفي للغسالة ورف التجميع.
ستكون طريقة تركيب الجانب المقابل هي الطريقة نفسها.

3

صل خرطوم التصريف بالمجموعة.
و ّ

ضبط مستوى الجهاز
يمنع ضبط مستوى الجهاز الضوضاء واالهتزاز غير الضروري .ضع الجهاز
أرض صلبة ومستوية.
على
ٍ
إذا كان الجهاز غير مست ٍو بشكل صحيح ،فقم بضبط أقدام التسوية األمامية حسب
الضرورة.
قم بلفها في اتجاه عقارب الساعة للرفع وعكس اتجاه عقارب الساعة للخفض
حتى يختفي تأرجح الجهاز ،في كل االتجاهات من األمام إلى الخلف وجنبًا إلى
جنب ومن الزاوية إلى الزاوية.

أقدام قابلة للضبط

أقدام قابلة للضبط

أقدام قابلة للضبط

الفحص القطري
عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري ألسفل ،يجب أال
يتحرك الجهاز ألعلى وألسفل على اإلطالق (افحص كال االتجاهين) .وفي
حالة اهتزاز الجهاز عند دفع اللوحة العلوية بشكل قطري ،قم بضبط األقدام مرة
أخرى.
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التشغيل
استخدام الجهاز
قبل الدورة األولى ،قم بضبط الجهاز على التجفيف لمدة خمس دقائق لتهيئة
حلة الغسيل .افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات األولى القليلة التي
تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

1

تأكد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.
• •يوجد فلتر الوبر داخل حافة الباب .تحتاج إلى التنظيف قبل كل دورة
تجفيف.

تنبيه

• •احرص على عدم وضع الغسيل في مكان يحجز بين الباب والسدادة
المطاطية.

3

قم بتشغيل الطاقة.
• •اضغط على الزر الطاقة .سوف يضيء رمز المؤشر فوق الزر ،مما
يشير إلى أن الجهاز تم تعيينه على التشغيل.

• •افتح الباب وتأكد أن فلتر الوبر نظيف .إذا لم يكن كذلك ،الرجاء
تنظيف فلتر الوبر.

4

• •يمكنك اختيار برنامج عن طريق تحويل مقبض تحديد البرنامج حتى
تتم اإلشارة إلى البرنامج المطلوب.
• •إذا قمت بالضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت مؤقت بدون تحديد
برنامج ،فسوف يعمل الجهاز على برنامج القطن .الرجاء مراجعة
جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

• •تحقق أيضًا إذا كان درج خزان الماء يحتاج إلى أن يتم تفريغه
للحصول على أفضل نتائج تجفيف.

5

تحذير

حدد برنامج التجفيف الذي تريده.

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

• •ال تشرب الماء المكثف
مالحظة
• •في بعض الحاالت ،قد تعرض نافذة LED
يتوقف الجهاز ألن درج خزان الماء ممتلئ.

2
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(رمز المياه فارغة) وقد

ضع الغسيل داخل الحلة بعد الفرز.
• •يجب فرز المالبس حسب نوع األلياف ومستوى التجفيف ويجب ربط
جميع السالسل واألحزمة وتثبيتها بشكل جيد قبل وضعها في الحلة.
ادفع الغسيل إلى الخلف لتجعله بعيدًا عن سدادة الباب .خالف ذلك ،قد
تتلف سدادة الباب والمالبس .أغلق الباب.

6

بعد انتهاء الدورة ،افتح الباب وقم بإزالة الغسيل.

7

أغلق الجهاز.
• •اضغط على الزر الطاقة.

ليس هذا فقط ،يجب فرز الغسيل وفقًا لنوع األلياف وحجمها.

تنبيه

حذرا! قد تظل حلة الغسل من الداخل ساخنة.
• •كن ً
• •ال يجب أن يتم استخدام الجهاز ألغراض أخرى غير تلك التي تم
تصميمه من أجلها.

ألفضل أداء تجفيف وألكثر كفاءة في استخدام الطاقة ،ال تفرط في حمولة
الجهاز.

المالبس الصوفية

مالحظة
• •يحدث الجزء األخير في دورة تجفيف المالبس بدون تسخين (دورة تبريد)
لضمان أن الغسيل تم تركه في درجة حرارة تضمن عدم إتالفه.
• •قد يزيد كالً من مناخ درجة الحرارة العالي وغرفة صغيرة من وقت التجفيف
باإلضافة إلى استهالك الطاقة.

قم بتجفيف المالبس الصوفية على برنامج الصوف .تأكد من اتباع رموز ملصق
العناية باأللياف أوالً .قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة ،لذا ال تقم بتكرار
التجفيف .اسحب المالبس الصوفية إلى شكلها األصلي وجففها على سطح مست ٍو.

المواد المنسوجة والمحيكة
يمكن أن تنكمش بعض األغراض المنسوجة والمحيكة ،وفقًا لجودتها.

فرز الغسيل
تُعد المالبس مزودة ببطاقات عناية بالغسيل الخاصة بها ،ولذا يوصي بالتجفيف
وفقًا لبطاقات العناية بالغسيل.
تعليمات

رموز

الطبعة الدائمة واأللياف الصناعية
ال تزيد من حمولة الجهاز .أخرج األغراض ذات الطبعات الدائمة بمجرد توقف
الجهاز للحد من الكرمشة.

تجفيف

مالبس األطفال وقمصان النوم

مجفف المالبس

تحقق دائ ًما من بطاقات العناية باأللياف

الطبعة الدائمة /
مقاوم الكرمشة

األغراض المطاطية والبالستيكية

لطيف  /غسيل ناعم
ال تستخدمي التنظيف الجاف
ال تجفف
تدفئة عالية
تدفئة متوسطة
تدفئة منخفضة

ال تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بالستيك أو تحتوي عليهما مثل:
– –األغطية الواقية ،والمرايل ،وأغطية الكراسي
– –الستائر ومفارش المائدة
– –سجاد الحمام

األقمشة المصنوعة من الزجاج الليفي
يجب عدم تجفف أغراض األقمشة المصنوعة من الزجاج الليفي في الجهاز.
يمكن أن تلتقط مالبسك جزيئات الزجاج المتروكة في الجهاز في وق ٍ
ت الحق في
دورات الحقة.

ال يوجد تدفئة  /هواء
الخط الجاف  /التعليق الجاف
التنقيط الجاف
التجفيف على سطح مست ٍو
في الظل
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لوحة التحكم

زر الطاقة

الخيارات

• •اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل.

• •يسمح لك هذا بتحديد خيارات إضافية وسيضيئ عندما يتم تحديده.

• •اضغط على زر الطاقة إللغاء وظيفة تأخير الوقت.
محدد البرنامج
• •تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
• •سيضيئ المصباح لإلشارة إلى البرنامج المحدد.
زر بدء/إيقاف مؤقت
• •يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت هذا لبدء دورة تجفيف أو إليقافها
مؤقتًا.
• •اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت إليقاف الدورة مؤقتًا.
• •عند اإليقاف المؤقت ،فإنه يتم فصل الطاقة تلقائيًا بعد أربع دقائق.
أزرار برامج إضافية
• •استخدم هذه األزرار في تحديد خيارات الدورة المطلوبة للبرنامج
المحدد.
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شاشة العرض
••
مسدود.

 :يشير هذا الرمز إلى وجوب تنظيف فلتر الوبر أو إنه

– –إشعار التنظيف :عند الضغط على زر الطاقة ،فإنه سيتم
عرض الرمز.
– –إشعار االنسداد :سيتم عرض هذا الرمز مع سماع صوت
الجرس بينما يكون الجهاز قيد التشغيل.
 :يشير هذا الرمز إلى أن درج خزان الماء يحتاج إلى أن
••
يتم تفريغه أو أنه ممتلئ.
– –إشعار التفريغ :عندما تضغط على زر الطاقة ،فإنه سيتم
عرض هذا الرمز.
– –إشعار االمتالء بالماء :سيتم عرض هذا الرمز وسيصدر
الجرس صوتًا أثناء تشغيل الجهاز.
 :يشير هذا الرمز إلى أنه يجب أتنظيف المكثف .إن تم
••
عرض الرمز ،فقم بتنظيف المكثف في الحال.

جدول البرامج
برنامج التجفيف
برامج جهاز استشعار الجفاف
نوع الغسيل

البرنامج

التفاصيل

مستوى التجفيف

المناشف والبشاكير ومالءات األسرة

مناسب لألقمشة السميكة والمبطنة

( Extraإضافي)

الفوط ومناشف الشاي والمناشف ومالءات األسرة

مناسب لألقمشة السميكة والمبطنة التي ال تحتاج إلى
أن يتم كيها

( Veryكثير)

مناشف الحمام ومناشف الشاي والمالبس الداخلية
والجوارب القطنية

مناسب لألقمشة التي ال تحتاج إلى أن يتم كيها

( Cupboardتجفيف)

األغطية ،وأكياس الوسادات والمناشف

مناسب لألقمشة التي ال تحتاج إلى أن يتم كيها

( Lightخفيف)

مالءات األسرة ،مالءات المائدة ،والمناشف ،والقمصان
الخارجية ،وقمصان البولو ومالبس العمل

مناسب لألقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيها

( Ironكي)

مالءات السرير ومفارش المائدة والمالبس الخاصة
برياضة الجري والمالبس الرياضية والبطانيات

مناسب لألقمشة السميكة والمبطنة التي ال تحتاج إلى
أن يتم كيها

( Veryكثير)

القمصان والبلوزات

مناسب لألقمشة التي ال تحتاج إلى أن يتم كيها

( Cupboardتجفيف)

البنطلونات والفساتين والتنورات والبلوزات

مناسب لألقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيها

( Ironكي)

القمصان والتي شيرتات والبنطلونات والمالبس الداخلية
والجوارب

مناسب لألقمشة النايلون واألكليرك والمصنوعة من
البوليستر التي ال تحتاج إلى أن يتم كيها

( Cupboardتجفيف)

القمصان والتي شيرتات ،والمالبس الداخلية والمالبس
الرياضية والجوارب

مناسب لألقمشة النايلون واألكليرك والمصنوعة من
البوليستر التي تحتاج إلى أن يتم كيها

( Ironكي)

Bulky Item
(أحجام كبيرة)

مالبس النوم األغطية

مناسب لألغراض ذات األحجام الكبيرة

-

( Jeansجينز)

جينز والمالبس ذات األلوان الخافتة.

مناسب للجينز الذي ال يحتاج إلى أن يتم كيه

-

التي شيرتات وأكياس الوسادات والمناشف

مناسب لألقمشة القطنية التي ال تحتاج إلى أن يتم
كيها

-

طقم كرة القدم ومالبس التدريب

مناسب للمالبس المصنوعة من البوليستر

-

المالءات والمناشف (باستثناء غسيل ناعم) والمالبس
الرياضية ودورة غسيل األحجام الكبيرة.

مناسب للحموالت الصغيرة من األقمشة التي تتناسب
مع أوقات التجفيف القصيرة

-

الحرير واألقمشة الناعمة والمالبس الداخلية للسيدات

مناسب لألقمشة التي تتأثر بالحرارة ،مثل األقمشة
الصناعية

-

الصوف

مناسب لألقمشة الصوفية

-

Cotton
(القطن)

Mixed Fabric
(أقمشة مختلطة)

Easy care
(عناية سهلة)

Skin Care
(عناية بالجلد)
Sports Wear
(المالبس الرياضية)
Quick Dry
(تجفيف سريع)
Delicate
(غسيل ناعم)
( Woolالصوف)
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برامج التجفيف الموقوت
البرنامج

نوع الغسيل

Rack Dry
(تجفيف الرف)
Cool Air
(هواء بارد)
Warm Air
(هواء دافئ)

التفاصيل

مستوى التجفيف

الحرير والصوف والمالبس الداخلية الناعمة الخاصة
بالسيدات

يعمل على ترطيب المالبس بدون استخدام التجفيف

-

جميع األقمشة التي تحتاج إلى ترطيب

يستخدم بدون حرارة

-

مناشف الحمام وبرانس الحمام وفوطة الصحون
واألقمشة المبطنة األكريليكة

يستخدم لألغراض الصغيرة والمالبس المبللة
واألغراض اليومية المناسبة للتجفيف الحراري

-

دليل التجفيف
البرنامج
(  8 - RC8066*F, RC8066**Fكجم)

متوسط

عالي

إضافي

 8كجم

 125دقيقة

 115دقيقة

كثير

 8كجم

 120دقيقة

 110دقائق

تجفيف

 8كجم

 115دقيقة

 105دقائق

خفيف

 8كجم

 103دقائق

 93دقيقة

كي

 8كجم

 97دقيقة

 87دقيقة

كثير

 4كجم

 53دقيقة

 43دقيقة

تجفيف

 4كجم

 48دقيقة

 38دقيقة

كي

 4كجم

 41دقيقة

 31دقيقة

Easy care

تجفيف

 4كجم

 58دقيقة

 38دقيقة

(عناية سهلة)

كي

 4كجم

 51دقيقة

 31دقيقة

( Bulky Itemأحجام كبيرة)

 2كجم

 60دقيقة

-

( Jeansجينز)

 3كجم

 36دقيقة

-

 4.5كجم

 118دقيقة

-

 2كجم

 24دقيقة

-

 3كجم

 50دقيقة

-

 1.5كجم

 45دقيقة

-

 1كجم

 21دقيقة

-

Cotton
(القطن)

Mixed Fabric
(أقمشة مختلطة)

Skin Care
(عناية بالجلد)
Sports Wear
(المالبس الرياضية)
Quick Dry
(تجفيف سريع)
Delicate
(غسيل ناعم)
( Woolالصوف)
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سعة المجفف

عرض وقت التجفيف (بما في ذلك وقت التبريد)

البرنامج
(  9 - RC9066*F, RC9066**Fكجم)

سعة المجفف

عرض وقت التجفيف (بما في ذلك وقت التبريد)
متوسط

عالي

إضافي

 9كجم

 135دقيقة

 125دقيقة

كثير

 9كجم

 130دقيقة

 120دقيقة

تجفيف

 9كجم

 125دقيقة

 115دقيقة

خفيف

 9كجم

 113دقيقة

 103دقائق

كي

 9كجم

 107كجم

 97دقيقة

كثير

 4.5كجم

 58دقيقة

 48دقيقة

تجفيف

 4.5كجم

 53دقيقة

 43دقيقة

كي

 4.5كجم

 46دقيقة

 36دقيقة

Easy care

تجفيف

 4.5كجم

 63دقيقة

 43دقيقة

(عناية سهلة)

كي

 4.5كجم

 56دقيقة

 36دقيقة

( Bulky Itemأحجام كبيرة)

 2كجم

 60دقيقة

-

( Jeansجينز)

 3كجم

 36دقيقة

-

 4.5كجم

 118دقيقة

-

 2كجم

 24دقيقة

-

 3كجم

 50دقيقة

-

 1.5كجم

 45دقيقة

-

 1كجم

 21دقيقة

-

Cotton
(القطن)

Mixed Fabric
(أقمشة مختلطة)

Skin Care
(عناية بالجلد)
Sports Wear
(المالبس الرياضية)
Quick Dry
(تجفيف سريع)
Delicate
(غسيل ناعم)
( Woolالصوف)

مالحظة
• •تم االختبار وفقًا للمعيار 61121:2012 UAE.S IEC
• •قم بضبط البرنامج على "القطن  +تجفيف  +متوسط" إلجراء االختبار بموجب االتساق مع 61121:2012 UAE.S IEC
– –برنامج القطن القياسي  :يُعد "القطن  +تجفيف  +متوسط" هو البرنامج (االفتراضي) (يُعد هذا البرنامج هو األكثر كفاءة من حيث شروط االختبار المقترحة
من قبل المطابقة )61121:2012 UAE.S IEC
• •ستحدد معلومات برنامج القطن القياسي المناسب لتجفيف الغسيل القطني متوسط البلل وأنه البرنامج األكثر فاعلية من حيث شروط استهالك الطاقة لتجفيف الغسيل
القطني المبلل.
• •تعتمد نتائج االختبار على درجة حرارة الغرفة ،ونوع الحمولة وحجمها ،وعسر الماء ودرجة حرارة الماء المدخلة.
• •إذا تم تركيب الجهاز بطريقة مدمجة ،فقد يتسبب ذلك في ضعف األداء.
• •في حال عدم دوران الغسيل عند سرعة عالية أثناء الغسيل ،فسيزداد استهالك الطاقة ووقت التجفيف.

تنبيه

• •إذا كانت الحمولة أقل من  1كجم ،الرجاء استخدام برنامج هواء دافئ في برامج التجفيف الموقوت .يجب أن يتم تجفيف األغراض الصوفية باستخدام برنامج
الصوف ويجب أن يتم تجفيف األقمشة التي تتأثر بدرجة الحرارة بما في ذلك الحرير ،والمالبس الداخلية والمالبس الداخلية للسيدات باستخدام برنامج غسيل
ناعم .الرجاء االلتزام بحمولة الغسيل الموصى بها عند تحديد البرنامج الذي ترغب في تشغيله .خالف ذلك ،قد تتلف مالبسك.
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دورة الخيارات

ضوء الحوض

تأخير الوقت

في أثناء تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل إذا قمت
بتحديد الوظيفة ( Drum Lightضوء الحوض).

يمكنك استخدام خيار تأخير الوقت لتأخير وقت انتهاء دورة التجفيف .الحد
األقصى لوقت التأخير هو  19ساعة .الحد األدنى لوقت التأخير هو  3ساعات.

• •تشغيل الضوء  :الباب مفتوح.
• •إيقاف تشغيل الضوء  :الباب مغلق .تم غلق الضوء تلقائيًا.

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

حدد برنامج.

سرعة الدوران

3

اضغط على زر ( Time Delayتأخير الوقت).

قادرا على التحكم في وقت التجفيف ،مما يسمح لك
يُعد هذا البرنامج اإلضافي ً
بتحديد الوضع العالي أو المتوسط.

4

قم بضبط ساعة (ساعات) تأخير الوقت بالضغط على الزر

5

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

و .

• •الخيار االفتراضي مضبوط على الوضع المتوسط.

خيار
كي اليد

ضد التجاعيد (

)

يمنع خيار "ضد التجاعيد" الكرمشة التي تحدث عندما ال يتم تفريغ الغسيل
بشكل سريع في نهاية الدورة .عندما يتم اختيار خيار ( Anti Creaseضد
التجاعيد) ،يعمل الجهاز ويتوقف مؤقتًا بشكل متكرر ،مما يعمل على توفير
ساعتين لتفريغ الغسيل .إذا تم فتح الباب في أثناء تشغيل خيار ضد التجاعيد،
فسيتم إلغاء الخيار.

تحافظ هذه الوظيفة على المالبس في حالة رطبة بشكل أكثر من مستوى تجفيف
الكي القياسي.

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

حدد برنامج.

3

اضغط على زر ( Dry Levelمستوى الجفاف) وحدد ( Ironكي).

غسيل مفضل

4

اضغط على زر ( Optionخيار) وحدد ( Hand Ironكي اليد).

يسمح لك الخيار المفضل بتخزين برنامج تجفيف مخصص لالستخدام المستقبلي.

5

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

حدد برنامج.

3
4

حدد الخيار أو البرنامج اإلضافي.
(ضد التجاعيد ،سرعة الدوران إلخ).
اضغط مع االستمرار على زر الخيار ( Favoriteغسيل مفضل) لمدة
ثوان.
ٍ 3

تم تخزين الخيار المفضل اآلن لالستخدام المستقبلي .إلعادة استخدام البرنامج
المخزن ،حدد الخيار غسيل مفضل واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

18

يتوفر الكي اليدوي في برامج تم تحديدها في الجدول أدناه.
البرنامج

مستوى الجفاف

( Cottonالقطن)
( Mixed Fabricأقمشة مختلطة)
( Easy Careعناية سهلة)

( Ironكي)

جرس للغسيل الرطب الجاف

قفل األطفال (

باستخدام هذا الخيار ،سيصدر الجهاز صوت جرس عندما تصبح الحمولة جاهزة
للكي.

حدد هذه الوظيفة لقفل األزرار في لوحة التحكم لمنع التالعب بها.

يتيح لك ذلك إزالة األغراض ذات الوزن الخفيف التي يتم تجفيفها بشكل أسرع
أو األغراض التي ستحتاج إلى كيها أو تعليقها بينما تكون هذه األغراض مبتلة
قليالً.

قفل لوحة التحكم

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

حدد برنامج.

3

اضغط على زر ( Dry levelمستوى التجفيف) وحدد مستوى.

4
5
6
7
8
9

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.
ً
جاهزا للكي ،سيصدر الجرس صوتًا لمدة دقيقة
عندما يصبح الغسيل
واحدة تقريبًا.
اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت وافتح الباب.
أخرج الغسيل الذي تريد أن تقوم بكيه( .اترك الغسيل المالبس اآلخر في
الجهاز).
أغلق الباب ثم اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

يتوفر جرس للغسيل الرطب الجاف في برامج تم تحديدها في الجدول أدناه.

2

سيصدر جهاز اإلخطار صوتًا ،وسيظهر زر  CLعلى شاشة العرض.
عند ضبط ( Child Lockالقفل لألطفال) ،يتم قفل جميع األزرار
باستثناء الزر الطاقة.

مالحظة
• •لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين وظيفة القفل لألطفال .يجب
إلغاء تفعيل القفل لألطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم
ثوان.
اضغط مع االستمرار على الزر ( Child Lockقفل لألطفال) لمدة ٍ 3
• •سيصدر صوت صافرة وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة
العرض.

مستوى الجفاف
( Extraإضافي)( Very /كثير)

( Cottonالقطن)

اضغط مع االستمرار على الزر ( Child Lockقفل لألطفال) لمدة 3
ثوان.
ٍ
* Child Lock

اضغط على زر ( Optionخيار) وحدد Damp Dry Beep
(جرس للغسيل الرطب الجاف).

البرنامج

1

)

( Cupboardتجفيف)

الجرس
يتيح لك هذا الخيار ضبط مستوى صوت جهاز اإلخطار.

( Light /خفيف)
Mixed Fabric

( Veryكثير)

(أقمشة مختلطة)

( Cupboard /تجفيف)

( Easy Careعناية سهلة)

( Cupboardتجفيف)
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تجفيف الرف (اختياري)

5

أغلق الباب.

يتم وضع مجفف الرف داخل الجهاز ،كما هو موضح في الصورة أدناه .قم
بإزالة المواد وتجاهل تعبئتها قبل االستخدام

6

قم بتشغيل الطاقة وحدد ( Rack Dryتجفيف الرف).

تم تصميم برنامج تجفيف الرف لالستخدام مع الغسيل الذي يجب أن يتم تجفيفه
في وضع ثابت ،بدون الحاجة إلى قلبه ،ويتضمن األقمشة الصوفية والناعمة.

7

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

1

افتح الباب.

2

أدخل الخطاف إلى مركز حلة الغسل.

3

4

ضع مجفف الرف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم
تركيبه بشكل كامل.

ضع األغراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف .اسمح بوجود
مساحة فارغة حول األغراض ليتم توزيع الهواء.
• •الرف ال يتحرك ،ولكن ستدور حلة الغسل.
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مالحظة
• •تحقق من فلتر الوبر وقم بإزالة أي أوبار متراكمة من األغراض التي تم
تجفيفها على الرف.

استخدام الوظيفة الذكية (اختياري)
استخدام وظيفة Tag On
تسمح لك وظيفة  Tag Onبسهولة استخدام ميزات ™LG Smart Diagnosis
وتحميل الدورة لالتصال بجهازك على الفور من هاتفك الذكي.
• •يمكن استخدام وظيفة  Tag Onمع معظم الهواتف الذكية المزودة بخاصية
 NFCوتلك التي تعمل بنظام التشغيل ( )OS Androidفقط.

تثبيت التطبيق
• •ابحث عن  LG Smart Laundry&DW Globalفي متجر
 Google Playعلى هاتفك.

✙-(ᜅษ

استخدام التطبيق
يتيح لك تطبيق  LG Smart Laundry&DW Globalاستخدام ميزات
مختلفة لضمان راحتك.
• •تحميل الدورة
• •™Smart Diagnosis
• •تعيين دورة Tag On
• •إحصائيات الغسيل
مالحظة
في تطبيق LG Smart Laundry&DW Global
• •اضغط على
للحصول على المزيد من التوجيهات المفصلة حول كيفية استخدام وظيفة
.Tag On
• •قد تختلف عملية تنشيط  ،NFCوفقًا للشركة المصنعة للهاتف الذكي وإصدار
نظام التشغيل  .Androidراجع دليل الهاتف الذكي للحصول على التفاصيل.
• •بسبب خصائص  ،NFCإذا كانت مسافة اإلرسال بعيدة جدًا ،أو في حالة
وجود ملصق معدني أو غالف وا ٍق على الهاتف ،فلن يكون اإلرسال جيدًا.
في بعض الحاالت ،قد ال تتمكن الهواتف المزودة بخاصية  NFCمن
اإلرسال بنجاح.
• •قد يختلف المحتوى الموجود في هذا الدليل وفقًا إلصدار تطبيق
 ،LG Smart Laundry&DW Globalوقد يتم تعديله دون أن يتم
إبالغ العمالء.
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الصيانة
تحذير

• •يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز .يمكن أن ينتج عن عدم
إزالة القابس التعرض لصدمة كهربية.

5

جفف فلتر الوبر بشكل تام ،وأغلق فلتر الوبر وأعد تركيبه.

تنظيف فلتر الوبر
قم بتنظيف فلتر الوبر قبل كل دورة تجفيف .ويجب أيضًا أن يتم تنظيفه إذا أصبح
مضيء وأصدر الجرس صوتًا في أثناء تشغيل الجهاز.
الرمز
ستقلل عملية تنظيف فلتر الوبر من وقت التجفيف واستهالك الطاقة.

1

افتح الباب.

2

أزل فلتر الوبر.

3

افتح فلتر الوبر وقم بإزالة جميع الوبر.

4

اشطف الفلتر من الوبر باستخدام صنبور ماء دافئ.
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مالحظة
• •يجب تجفيف الرطوبة من الشبكة .خالف ذلك ،قد ينسد فلتر الوبر بسبب
الغشاء المائي وقد ال يعمل الجهاز.
• •إذا لم يكن فلتر الوبر مثبت بالجهاز ،فلن تتمكن من تشغيل الجهاز.

تفريغ درج خزان الماء

تنظيف شبكة الهواء البارد الداخلية

يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.

قم بتنظيف شبكات الهواء البارد الداخلية الثالث – يجب إجراء ذلك  4مرات في
السنة للتأكد من عدم وجود تراكمات وبر أو أوساخ والتي قد تتسبب في تدفق
الهواء بشكل غير صحيح.

قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام .عدم القيام بذلك سيؤثر على
أداء عملية التجفيف.
وسيصدر الجرس صوتًا
إذا كان درج خزان الماء ممتلئ ،فسيضيئ الرمز
في أثناء تشغيل الجهاز .إذا كان يجب أن يحدث ذلك ،فيجب أن يتم تفريغ درج
خزان الماء في غضون الساعة القادمة.

1

اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

2

قم بتفريغ درج خزان الماء في الحوض.

3

ادفع الخزان مرة أخرى داخل الجهاز.

4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

مالحظة
• •يتم التخلص من الهواء الدافئ من خالل شبكة التهوية.
• •يجب أن يتم توفير التهوية الكافية لتجنب تدفق الغازات بشكل عكسي داخل
الغرفة من وحدات حرق أنواع الوقود األخرى ،مثل إشعال النيران.

مسح جهاز استشعار الرطوبة
يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الغسيل في أثناء التشغيل ،وذلك يعني أنه
يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم إلزالة أي تراكم للرواسب الكلسية على سطح
جهاز االستشعار.
مسح أجهزة االستشعار داخل حلة الغسل.

تنبيه

• •يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة .قم دائ ًما
بتنظيف جهاز االستشعار باستخدام اإلسفنج الناعم.
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4

تنظيف المكثف
يُعد المكثف أيضًا جز ًءا مه ًما جدًا حيث أنه يؤثر على نتيجة كفاءة أداء التجفيف،
ولذلك يحتاج إلى عناية خاصة منك .يوصى بأن يتم تنظيف المكثف ثالث أو
.
أربع مرات في السنة أو عندما يومض الرمز

1

ادفع الغطاء وافتح غطاء التكثيف.

2

افتح السدادة عن طريق تحويل رافعة التأمين.

5

3

قم بتنظيف المكثف جيدًا تحت صنبور الماء ،واحرص على أن يتدفق
الماء داخله.

ضع كل شيء في مكانه عن طريق اتباع التعليمات الموضحة بترتيب
عكسي.

اسحب المكثف إلى الخارج عن طريق إدخال أحد أصابعك داخل المقبض
الصغير الموجود في الجزء األمامي من المكثف( .يجب عدم استخدام
القوة في أثناء سحب المكثف)

تنبيه

• •يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة .قم دائ ًما
بتنظيف جهاز االستشعار باستخدام اإلسفنج الناعم.

مالحظة
• •في حال ظهور الرمز
الحال.
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على شاشة العرض ،قم بتنظيف المكثف في

استخدام وظيفة ™Smart Diagnosis
استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات
عمالء  LG Electronicsعند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل .ال تستخدم
هذه الوظيفة إال لالتصال بمندوب الخدمة ،وليس أثناء التشغيل العادي.

1

2

3
4

اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز .ال تضغط على أي أزرار أخرى
وال تقم بتدوير مقبض تحديد البرنامج.
إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خالل مركز االتصال ،فضع صوان
التكلم في هاتفك بالقرب من الرمز ™ Smart Diagnosisوزر
الطاقة.

5

بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات ،تابع محادثتك مع وكيل
مركز االتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة
للتحليل في المكالمة مع مركز معلومات عمالء .LG Electronics

مالحظة
• •تعتمد وظيفة ™ Smart Diagnosisعلى جودة المكالمة المحلية.
• •سوف يتحسن أداء االتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حال استخدام هاتف
المنزل.
• •إذا كان نقل بيانات ™ Smart Diagnosisرديئًا بسبب تدني جودة
المكالمة ،فقد ال تتلقى أفضل خدمة ™.Smart Diagnosis

ثوان ،في أثناء وضع
اضغط مع االستمرار على الزر (مزيد) لمدة ٍ 3
صوان التكلم في هاتفك بالقرب من الرمز ™Smart Diagnosis
وزر الطاقة.
أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل.
ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.
• •للحصول على أفضل النتائج ،ال تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.
• •إذا لم يتمكن موظف مركز االتصال من الحصول على تسجيل دقيق
للبيانات ،فقد يطلب منك إعادة المحاولة.
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استكشاف المشكالت وإصالحها
تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكالت وتشخيصها في مرحلة مبكرة .وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على اإلطالق ،فتحقق من التالي
قبل االتصال بالخدمة:

مشكالت التشخيص
األعراض

الجهاز ال يعمل

الجهاز ال يسخن

المالبس التي تستغرق وقت طويل
لتجف

السبب

الحل

قد يكون سلك الطاقة غير موصل بشكل صحيح.

• •تأكد أن السلك موصل بشكل أمن في منفذ مؤرض متوافق
مع لوحة بيانات الجهاز.

قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل ،أو فصل
قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.

• •أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر .ال
تزد من مقدار التيار في المصهر .إذا كانت المشكلة هي
الحمل الزائد على الدائرة الكهربية ،فيجب تصحيح ذلك من
قبل كهربائي مؤهل.

قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل ،أو فصل
قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.

• •أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر .ال
تزد من مقدار التيار في المصهر .إذا كانت المشكلة هي
الحمل الزائد على الدائرة الكهربية ،فيجب تصحيح ذلك من
قبل كهربائي مؤهل.

ال يتم فرز الحمولة بشكل صحيح.

• •افصل األغراض الثقيلة عن األغراض الخفيفة .األغراض
األكبر واألثقل تأخذ وقتًا أطول لتجف .يمكن أن تخدع
األغراض الخفيفة المحملة مع األغراض الثقيلة أجهزة
االستشعار نظرا ً ألن األغراض الخفيفة تجف بشكل أسرع.

حمولة كبيرة من األقمشة الثقيلة.

• •تستغرق األقمشة الثقيلة وقتًا أطول لتجف ألنها تميل إلى
االحتفاظ أكثر بالرطوبة .للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر
على اتساق أوقات التجفيف لألقمشة الكبيرة والثقيلة ،افصل
هذه األغراض إلى حموالت أصغر من حجم متسق.

لم يتم تعيين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح.

• •استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي
تجففها .قد تتطلب بعض الحموالت ضبط إلعداد مستوى
التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
• •قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر قبل كل دورة .بإزالة الوبر،
ابق فلتر الوبر مرتفعًا لإلضاءة لترى إذا كان متس ًخا أو

يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.
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مسدودًا .مع بعض الحموالت التي تنتج كمية كبيرة من
الوبر ،مثل مناشف الحمام الجديدة ،فيمكن أن يكون من
الضروري أن توقف الدائرة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في
أثناء الدورة.

األعراض

السبب
قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل ،أو فصل
قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربي.

• •أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر .ال
تزد من مقدار التيار في المصهر .إذا كانت المشكلة هي
الحمل الزائد على الدائرة الكهربية ،فيجب تصحيح ذلك من
قبل كهربائي مؤهل.

الجهاز محمل بشكل مفرط.

• •قم بتقسيم الحموالت الكبيرة إلى حموالت صغيرة ألداء
وكفاءة أفضل في التجفيف.

الجهاز تحت الحمولة المسموح بها.

• •إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جدًا ،قم بإضافة أغراض
إضافية لضمان عمل الهبوط بشكل صحيح .إذا كانت
الحمولة صغيرة جدًا وكنت تستخدم برامج جهاز استشعار
التجفيف ،فيتعذر على التحكم اإللكتروني استشعار درجة
الجفاف بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جدًا.
استخدم برامج التجفيف الموقوتة أو أضف بعض المالبس
المبللة اإلضافية إلى الحمولة.

إعدادات التدفئة ،أو حجم الحمولة ،أو رطوبة المالبس
غير متوافقة.

• •سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة
المستخدمة (كهربيًا) ،وحجم الحمولة ،ونوع األقمشة،
ومستوى بلل األقمشة ،وفلتر الوبر .يمكن أن يسبب حتى
عبئ غير متوازن يضعف الدوران ،مما يسبب مالبس أكثر
بلالً سوف تأخذ وقتًا أطول لتجف.

عند استخدام المواد المنعمة لألقمشة بشكل غير
صحيح.

• •عند غسل الغسيل الذي سيتم تجفيفه في الجهاز ،استخدم
الكمية الصحيحة من المواد المنعمة لألقمشة كما أوصت
الشركة المصنعة لها.

عند تجفيف المالبس النظيفة والمتسخة معًا.

• •عند استخدام الجهاز في تجفيف األغراض النظيفة فقط.
يمكن نقل البقع من المالبس المتسخة إلى المالبس النظيفة
في الحموالت نفسها أو في الحموالت الالحقة.

عند تنظيف المالبس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل
وضعها في الجهاز.

• •يمكن أن تكون البقع الموجودة على المالبس الجافة هي
نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل .تأكد
من أن المالبس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقًا لتعليمات
الغسالة والمنظف الخاصين بك .قد تتطلب بعض البقع
الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.

المالبس التي تستغرق وقت طويل
لتجف

وقت التجفيف ليس متوافق

البقع المكرمشة أو المتسخة
المتروكة على المالبس

الحل
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األعراض

كرمشة المالبس

انكماش المالبس

السبب

الحل

تم تجفيف المالبس لفترة طويلة جدًا (اإلفراط في
التجفيف).

• •يمكن أن يؤدي اإلفراط في تجفيف حمولة الغسيل إلى
مالبس مكرمشة .جرب وقت تجفيف أقصر.

تم ترك المالبس في الجهاز لفترة طويلة جدًا بعد نهاية
الدورة.

• •استخدم خيار ( Anti Creaseضد التجاعيد).

لم يتم اتباع تعليمات العناية بالمالبس.

• •لتجنب انكماش مالبسك ،استشر واتبع دائ ًما تعليمات العناية
بالقماش .سوف تنكمش بعض األقمشة بطبيعة الحال عند
غسلها .يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستنكمش
عند تجفيفها في الجهاز .استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو
المعدومة.

لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح.

• •قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر قبل كل دورة .بإزالة الوبر،
ابق فلتر الوبر مرتفعًا لإلضاءة لترى إذا كان متس ًخا أو
مسدودًا .إذا كان يبدو متس ًخا ،اتبع تعليمات التنظيف .مع
بعض الحموالت التي تنتج كمية كبيرة من الوبر ،فيمكن أن
يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة.

الوبر المتروك على المالبس

لم يتم فرز الغسيل بشكل صحيح.

• •بعض المنتجات منتجة للوبر (أي :منشفة قطنية بيضاء
مجعدة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن المالبس التي
يلتصق الوبر بها (أي :بنطلون كتان أسود).

الجهاز محمل بشكل مفرط.

• •قم بتقسيم الحموالت الكبيرة إلى حموالت صغيرة للتجفيف.

المناديل ،والورق ،وغيرها من األشياء المتروكة في
الجيوب.

• •تحقق من الجيوب جيدًا قبل تجفيف المالبس.

تم تجفيف المالبس لفترة طويلة جدًا (اإلفراط في
التجفيف).

• •يمكن أن يسبب اإلفراط في تجفيف حمولة الغسيل في تراكم
الكهرباء الساكنة .اضبط اإلعدادات واستخدم أقصر وقت
تجفيف ،أو استخدم برامج جهاز استشعار التجفيف.

تجفيف المواد التركيبية ،أو الضغط الدائم ،أو المزيج
االصطناعي.

• •هذه األقمشة بطبيعة الحال أكثر عرضة للتراكم الكهربي.
جرب استخدام المواد المنعمة لألقمشة ،أو استخدم إعدادات
وقت تجفيف موقوتة أقصر.

الركود الزائد للمالبس بعد التجفيف.

28

األعراض

تسريبات الماء

الحل

السبب
لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم
التصريف بشكل صحيح.

• •قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف
بشكل صحيح.

تم إغالق الباب في أثناء وجود غسيل أو مادة غريبة
عالقة في الباب.

• •تحقق من وجود غسيل أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل
استخدام الجهاز .إذا كان الماء يتسرب باستمرار ،اتصل
بمركز معلومات عمالء .LG Electronics
• •قد يتعذر المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا
كانت األغراض متماسكة بشدة أو متناثرة بشكل كبير.
استخدم برنامج "التجفيف الموقوت" للحموالت الصغيرة
جدًا.

يوجد بقع رطبة على المالبس بعد
استخدام برنامج جهاز استشعار
التجفيف.

وجود حمولة كبيرة جدًا أو حمولة صغيرة جدًا .عنصر
كبير مفرد مثل :بطانية أو لحاف.

• •يمكن في بعض األحيان أن تلف األغراض ذات األحجام
الكبيرة والعريضة مثل ّ
البطانيّات أو األلحفة حول بعضها
داخل كرة محكمة من القماش .ستجف الطبقات الخارجية
وستسجل على أجهز االستشعار ،في حين أن الجزء الداخلي
سيظل رطبًا .عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة ،فقد
يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو
مرتين وإعادة ترتيب الغرض لكشف أي مناطق رطبة
وإظهارها.
• •لتجفيف قليل من األغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم
أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال
برنامج جهاز استشعار التجفيف ،قم بتفريغ الوبر الملون،
ثم اضبط برنامج التجفيف الموقوت إلنهاء تجفيف قطعة من
األغراض (األغراض).

رموز الخطأ
األعراض
dE
tE1
tE3

السبب
تم فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز
بدون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح.
تعطل جهاز استشعار درجة الحرارة

الحل
• •أغلق الباب تما ًما.
• •في حال عدم تحرير  dEاتصل بمركز الخدمة للحصول
على المساعدة.
• •افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على
المساعدة.
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الضمان
ال يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي:
• •رحالت الخدمة لتوصيل المنتج ،أو نقله ،أو تركيبه ،أو إصالحه؛ تعليمات للمستهلك حول طريقة تشغيل المنتج؛ إصالح المصهر أو استبداله ،أو تصحيح األسالك أو
السباكة ،أو تصحيح عمليات اإلصالح/التركيب غير المصرح بها.
• •فشل تشغيل المنتج عند انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة الكهربية.
• •التلف الناتج عن أنابيب الماء المكسورة أو المرشحة ،أو أنابيب الماء المجمدة ،أو خطوط التصريف المسدودة ،أو إمداد الماء غير الكافي أو المتقطع ،أو إمداد الهواء
غير الكافي.
• •التلف الناتج عن تشغيل المنتج في مناخ مسبب للتآكل أو مخالف للتعليمات المذكورة في دليل مالك المنتج.
• •تلف الجهاز الناتج عن طريق الحوادث ،أو اآلفات والحشرات ،أو البرق ،أو الرياح ،أو النار ،أو الفيضانات ،أو الكوارث الطبيعة.
نظرا لعدم تركيب الجهاز بشكل
• •التلف أو العُطل الناتج عن التعديالت أو البدائل غير المصرح بها ،أو إذا تم استخدامه لغرض غير المخصص له ،أو أي تسريب للماء ً
صحيح.
• •التلف أو العطل الناتج عن تيار كهربي أو جهد غير صحيح ،أو رموز السباكة ،أو االستخدام التجاري أو الصناعي ،أو استخدام الملحقات ،أو المكونات ،أو مواد
التنظيف المستهلكة غير المعتمدة من شركة .LG
• •التلف الناتج عن النقل والتوصيل ،بما في ذلك الخدوش ،واالعوجاج ،والشرائح ،و/أو أي تلف آخر في تشطيب المنتج ،ما لم تكن هذه التلفيات ناتجة عن عيوب المواد
الخام أو التصنيع وتم اإلبالغ عنها في غضون أسبوع واحد ( )1من موعد التوصيل.
• •تلف أو فقدان أي عنصر من العناصر الخاصة بأي من شاشة العرض ،أو فتح الصندوق ،أو تخفيض سعره ،أو تجديده.
• •المنتجات التي لها أرقام تسلسلية أصلية وتم إزالتها ،أو تغيرها ،أو ال يمكن تحديدها بسهولة .رقم الطراز واألرقام التسلسلية ،وفقًا لفاتورة مبيعات التجزئة األصلية،
مطلوبة للتحقق من الضمان.
• •الزيادة في تكاليف المرافق ونفقاتها اإلضافية.
• •اإلصالحات عند استخدام المنتج بخالف االستخدام المنزلي العادي والمعتاد (مثل :االستخدام التجاري ،في المكاتب أو المرافق الترفيهية) أو مخالفة التعليمات
المذكورة في دليل المالك.
• •التكاليف المتعلقة بنقل المنتج الخاص بك من المنزل إلصالحه.
• •إزالة المنتج وإعادة تركيبه إذا تم تركيبه في مكان ال يمكن الوصول إليه أو لم يتم تركيبه وفقًا لتعليمات التركيب المنشورة ،في كل من دليل مالك  LGوكتيبات دليل
التركيب.
• •التلف الناتج عن سوء االستعمال ،أو سوء االستخدام ،أو التركيب ،أو اإلصالح ،أو الصيانة .يتضمن اإلصالح غير المناسب استخدام أجزاء غير معتمدة أو محددة من
قبل شركة .LG
• •الضوضاء واالهتزاز الذي يعتبر طبيعيًا ،على سبيل المثال :صوت تصريف الماء ،أو صوت الدوران أو صوت صفافير اإلنذار.

الفلتر مسدود
• •عدم التدفئة ،وقت تجفيف طويل.

توصيل سلك الطاقة بشكل غير صحيح أو
وجود مشكلة في منفذ الكهرباء.
• •ال يوجد طاقة
• •التدفئة منعدمة
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• •نظف فلتر الوبر

• •أعد توصيل سلك الطاقة ،أو استبدل
مصهر المنزل أو أعد تعيين قاطع
التيار .إذا وجدت مشكلة في منفذ
الكهرباء ،ففد تكون بحاجة إلى
كهربائي.

مذكرة

