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اقرأ جميع اإلرشادات قبل االستخدام
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.

رسائل السالمة
يتم عرض هذا الرمز لإلشارة إلى األمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة 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 يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير
تحذير
لتقليل مخاطر وقوع انفجار ،أو نشوب حريق ،أو حدوث وفاة ،أو التعرض لصدمة كهربية،
أو حدوث إصابة ،أو حروق لألشخاص عند استخدام المنتج ،يجب اتباع احتياطات السالمة
األساسية ،بما فيها ما يلي:
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السالمة الفنية
•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.
•كذلك يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
•في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية ،يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل
الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
•يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
•هذا الجهاز مصمم لالستخدامات المنزلية فقط وال يستخدم في االستعماالت التالية مثل:
− −مناطق مطابخ الموظفين في المحالت التجارية والمكاتب ونحوها من بيئات األعمال
− −منازل المزارعين؛
− −بواسطة العمالء في الفنادق ،والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية؛
− −اإلقامات السكنية التي توفر المبيت واإلفطار؛
− −المناطق المخصصة لالستخدام المشترك في الوحدات السكنية والمغاسل
•استخدم خرطو ًما جديدًا أو مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز .عل ًما بأن إعادة استخدام
الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
•يجب أن يكون ضغط الماء ما بين  100كيلو باسكال و 1000كيلو باسكال.
•تبلغ السعة القصوى في بعض دورات المالبس الجافة المقرر استخدامها:
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التركيب
•ال تحاول أبدًا تشغيل هذا 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.
•عند نقل هذا الجهاز ،ينبغي توفر شخصين أو أكثر لإلمساك به بإحكام.
•تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار .تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق
أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات
الحرارة دون درجة التجمد.
•أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
•في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس ،ال تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة
معتمد.
•ال تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
•يجب عدم تركيب هذا 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.
•يجب تأريض هذا الجهاز .في حالة حدوث أي خلل أو عطل ،سيحد التأريض من خطر التعرض
لصدمة كهربائية من خالل توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
•يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة
تأريض .يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين
واللوائح المحلية.
•يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية .استشر
ضا بشكل
كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهالً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤر ً
صحيح أم ال.
•ال تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز .إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار ،فيمكنك تثبيت
مأخذ تيار مناسب من خالل كهربائي مؤهل.
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التشغيل
•ال تحاول فصل أي لوح من األلواح أو فك الجهاز.
•ال تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
•تجنب إصالح أو استبدال أي جزء من الجهاز .يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خالل
موظف خدمة مؤهل إال إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد .استخدم فقط أجزاء
المصنع المعتمدة.
•ال تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات األليفة داخل الجهاز.
•حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة لالحتراق مثل الوبر،
والورق ،وقطع القماش ،والمواد الكيميائية ،وما إلى ذلك.
•ال تترك باب الجهاز مفتو ًحا .حيث يمكن أن يتعلق األطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز ،مما
قد يسبب التلف أو التعرض لإلصابة.
•استخدم الخرطوم الجديد أو مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز .عل ًما بأن إعادة استخدام
الخراطيم القديمة قد يؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
•ال تضع أو تغسل أو تجفف األغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة
لالشتعال أو قابلة لالحتراق (مثل الشمع ومزيالت البقع الشمعية والزيت والطالء والجازولين
ومزيالت الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزيالت البقع وزيت التربنتين
والزيوت النباتية وزيوت الطهي واألسيتون و الكحول ،وما إلى ذلك .).فقد يتسبب االستخدام غير
السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
•ال تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله .انتظر حتى تتوقف حلة الغسل تما ًما.
•في حال حدوث فيضان ،افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز  LG Electronicsلمعلومات
العمالء.
•ال تضغط على الباب لألسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتو ًحا.
•يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
•ال تستخدم ً
غازا قابالً لالشتعال أو مواد قابلة لالحتراق (البنزين ،والجازولين ،وسائل تخفيف الدهان
"التنر" ،والمواد البترولية ،والكحول ،وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
•ال يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم اإلدخال في حالة تجمدهما خالل فصل الشتاء إال
بعد الذوبان.
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•احفظ جميع منظفات الغسيل ،والمواد المنعمة ،والمبيضات بعيدًا عن متناول األطفال.
•تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
•احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
•ال تقم بغسل السجاد ،أو األبسطة ،أو األحذية ،أو األغطية الخاصة بالحيوانات األليفة ،أو أي
أغراض أخرى خالف المالبس والمالءات ،في هذه الغسالة.
•ال يستخدم هذا الجهاز إال لألغراض المنزلية فقط وال ينبغي استخدامه في االستخدامات المتنقلة.
•في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبيوتين ،أو البروبان ،أو الغاز الطبيعي ،أو ما إلى ذلك) ،ال تلمس
الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.

الصيانة
•أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
•افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه .ال يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع
االستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
•ال تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
•احرص دائ ًما على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خالل شد كابل الطاقة .وإلخراج قابس الطاقة
من مقبس الخرج احرص دائ ًما على اإلمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
التخلص
•قبل التخلص من جهاز قديم ،قم بفصله .اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة ً لمنع سوء
استخدامه.
•تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البالستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول األطفال،
إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب االختناق.
•قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس األطفال أو الحيوانات الصغيرة
بداخله.
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األجزاء والمواصفات
مالحظة
•يُمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

الشكل األمامي

شكل الجهاز من الخلف

a aلوحة التحكم

a aقابس الطاقة

b bدرج موزع المنظفات

b bمسامير النقل

c cالحوض

c cخرطوم التصريف

d dالباب
e eغطاء الغالف
f fفلتر مضخة التصريف
g gسدادة التصريف
h hأقدام قابلة للضبط

8

AR

الملحقات
* تختلف هذه الخاصية حسب الطراز الذي تم شراؤه.

a aخرطوم إدخال الماء البارد*
b bمفتاح ربط
c cأغطية لتغطية فتحات مسامير النقل*
d dشرائح مانعة لالنزالق*
e eدعامة مرفقية لتثبيت خرطوم التصريف*
f fحزام ربط*

المواصفات
الطراز

** F4V5TYP** F4V5VYP** F4V5RYP

WV5149SVP WV5149WVP

مصدر الطاقة

 240‒220فولت~ 50 ،هرتز

األبعاد
(العرض × العمق × االرتفاع)

 600مم ×  560مم  850 xمم

وزن المنتج

 70كجم

•ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق ال راجع بوصلة إدخال الماء.
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متطلبات مكان التركيب
تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأ ّكد من تركيبه في المكان
الصحيح.

5 mm

مكان التركيب
•قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة( .المنحدر
المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون ب زاوية)°1 :
•ال تحاول أب دًا تصحيح أي عدم استواء في األرضية باستخدام قطع
من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
•إذا كان من المستحيل تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو
موقد يعمل بالفحم ،فيجب وضع عازل ( 600 × 850مم) مغطى
برقائق األلومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين
الجهازين.
•تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في
حالة تعطله.
•عند تركيب الجهاز ،يتعين عليك تعديل األقدام األربعة مستخد ًم ا
مفتاح ربط لمسامير النقل التي يتم توفيرها للتأكد من استق رار
الجهاز ،ووجود مسافة بمقدار  5 ٢٠مم بين قمة الجهاز والجزء
السفلي ألي سطح عمل أعالها.
•يجب أن تكون المسافة اإلضافية 100 ،مم للجد ران ،و 20مم
خلف الوحدة وعلى الجانبين األيمن واأليسر.

20 mm

20 mm

تحذير
•ال يستخدم هذا الجهاز إال لألغ راض المنزلية فقط وال ينبغي
استخدامه في االستخدامات المتنقلة.

مالحظة
•إذا تم تركيب الجهاز على قاعدة مرتفعة ،يجب إحكام تثبيت
الجهاز حتى ال يتعرض للسقوط.

األرضيات الخشبية (األرضيات المعلقة)
عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية ،استخدم مثبتات مطاطية أسفل
الجهاز لمنع اهتزاز الجهاز وعدم اتزانه بشكل مفرط.
•لمنع االهت زاز ننصحك بوضع أكواب مطاطية  aال يقل سُمكها
عن  15مم لكل رجل من أرجل الجهاز ،ويتم تثبيتها على
عارضتين على األقل من عوارض األرضية باستخدام ب راغي.

100 mm
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•يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وف قً ا للوائح توصيل
األسالك الكهربائية.
•يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
•يجب عدم إصالح الجهاز إال بواسطة شخص مؤهل ،حيث يمكن
أن تتسبب اإلصالحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم
خبرة في التعرض لإلصابة أو إحداث عطل خطير .اتصل بمركز
خدمة .LG Electronics
•يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربي على بعد  1متر على األقل
من أحد جانبي مكان الجهاز.
•إن أمكن ،قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة ،بحيث
تكون األرضية أكثر ثبا ت ً ا.
•ثبت األكواب المطاطية للحد من االهت زاز.

مالحظة
•يمكنك ش راء المثبتات المطاطية (رقم القطعة )4620ER4002B
من مركز خدمة .LG Electronics

التهوية
•تأكد من عدم إعاقة السجاد أو ال بُ سُط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء
حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة
•ال تركب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة ح رارتها إلى
التجمد ،حيث يمكن أن تنفجر الخ راطيم المتجمدة تحت الضغط.
يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم اإللكترونية في ظل درجات
الح رارة األقل من درجة التجمد.
•في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الح رارة
أقل من درجة التجمد ،فضع الجهاز في درجة ح رارة الغرفة
لبضع ساعات قبل تشغيله.

تحذير

•يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مر َّك ب ومؤرض
وف قً ا لجميع القوانين واللوائح المحلية.

فتح تغليف الجهاز
رفع الجهاز عن قاعدة الفلين
* تختلف هذه الخاصية حسب الطراز الذي تم شراؤه.

1

1بعد إزالة الغالف المصنع من الكرتون ومواد الشحن ،ارفع الجهاز
عن القاعدة الفوم .تأكد من فصل دعامة الحوض  * aعن القاعدة
وأال تكون عالقة في الجزء السفلي من الجهاز.

2

2إذا لزم قلب الغسالة ألسفل إلزالة القاعدة الكرتونية  ،bفيجب
عليك دائ ًما حماية جانب الغسالة وقلبها بحذر على جانبها .ال تقلب
الجهاز على الجانب األمامي أو الخلفي.

التوصيالت الكهربائية
•ال تستخدم سلك إطالة وال محوالً مزدو ًج ا.
•احرص دائ ًم ا على فصل الجهاز وإيقاف إدخال الماء بعد
االستخدام.

*
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إزالة مجموعات المسامير

1

1ابدأ بمسماري النقل  aالموجودين باألسفل ،باستخدام مفتاح الربط
(المرفق) لفك جميع مسامير النقل بالكامل عن طريق تدويرها في
عكس اتجاه عقارب الساعة.

2

2أخرج المسامير عن طريق هزها بلطف مع سحبها إلى الخارج.

3

3تركيب أغطية الفتحات.

ضبط وتسوية األقدام
عند تركيب الجهاز ،يجب أن تكون أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع
استواء تام .قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد ال يعمل بشكل صحيح إذا لم
تكن أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء سليم.

1

1قم بضبط األرجل حسب الحاجة إذا كانت األرضية غير مستوية.
•ال تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
•تأكد من استقرار األرجل األربعة وثباتها على األرضية.

•قم بتركيب أغطية المسامير  bالموجودة في عبوة الملحقات أو
المثبتة بالجزء الخلفي من الغسالة.

2

ضبط مستوى الجهاز
التحقق من ضبط مستوى الجهاز
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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2تأكد من استواء الجهاز على األرض تما ًما مستخد ًما ميزان الماء
.a
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3

3أحكم ضبط األرجل باستخدام صواميل القفل  bعن طريق تدويرها
عكس اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.

4

4تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من
الجهاز بشكل صحيح.

مالحظة
•وضع الجهاز بشكل سليم ومستو سيضمن التشغيل الطويل
والمنتظم للجهاز بشكل يعتمد عليه.
•يجب أن يكون الجهاز في وضع أفقي بنسبة  %100ومنصوبًا
بثبات في مكانه.
•ويجب أال يكون "متأرج ًح ا" بين الزوايا وهو محمل.
•ابعد أرجل الجهاز عن األماكن الرطبة .قد يؤدي عدم القيام بذلك
إلى االهت زاز أو الضوضاء.

استخدام شرائح مانعة لالنزالق
تختلف هذه الخاصية وفقًا لنوع الطراز الذي تم شراؤه.
عند تركيب الجهاز على سطحٍ زلق ،قد تتحرك الغسالة نتيجة لالهتزاز
الشديد .ويمكن أن تؤدي التسوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من
خالل الضوضاء واالهتزاز .في حالة حدوث ذلك ،يتعين عليك تركيب
شرائح مانعة لالنزالق أسفل أرجل االستواء وضبط المستوى.
ّ 1 1
نظف األرضية لوضع الشرائح المانعة لالنزالق.
•استخدم قطعة قماش جافة إلزالة األجسام الغريبة والرطوبة
وتنظيفها .وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة ،فقد تنزلق الشرائح
المانعة لالنزالق.

2

3

3ضع الجانب الالصق  aللشرائح المانعة لالنزالق على األرض.
•إذا كان من الصعب وضع الشرائح المانعة لالنزالق تحت األرجل
األمامية ،فضعها تحت األرجل الخلفية .يعد تثبيت الشرائح المانعة
لالنزالق تحت األقدام األمامية هو الخيار األكثر فعالية.

4

4ضع الجهاز على الشرائح المانعة لالنزالق.
•ال تلصق الشرائح المانعة لالنزالق  aبأرجل الجهاز.

مالحظة
•يمكن الحصول على ش رائح مانعة لالنزالق من مركز خدمة LG
.Electronics

توصيل خرطوم إدخال المياه
ملحوظة للتوصيل
•يجب أن يكون ضغط الماء ما بين  100كيلو باسكال و 1000
كيلو باسكال ( 10.0‒1.0ثقل كجم/سم .)²إذا كان ضغط الماء
أعلى من  1000كيلو باسكال ،فيجب تركيب جهاز تخفيف
الضغط.
•ال ت ُ فرط في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه بجميع الصمامات.
•تحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدله إذا لزم األمر.

2اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.
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التحقق من السدادة المطاطية بخرطوم إدخال الماء
تتوفر سدادتان مطاطيتان  aمع خرطومي إمداد الماء ،حيث يتم

استخدامهما لمنع تسرب الماء .تأكد من إحكام التوصيل بالصنابير للغاية.

مالحظة
•بعد توصيل خرطوم اإلمداد بصنبور الماء ،قم بتشغيل صنبور
الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار ،والرمل ،ونشارة الخشب ،وما
إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء .واترك ماء الصرف في دلو،
وتحقق من درجة ح رارة الماء.

توصيل خرطوم لولبي بالصنبور غير المزود بأسنان

1

1فك مسامير التثبيت األربعة.
مانعة تسريب
مطاطية

2

كبيرا جدًا حتى يالئم المحول.
2أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور ً

موصل علوي

مسمار التثبيت

لوحة التوجيه

توصيل الخرطوم بصنبور الماء
توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبور المسنن
قم بتوصيل وصلة الخرطوم اللولبي بالصنبور الذي يحتوي على وحدة
مسننة مقاس ¾ بوصة.
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3

3ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية
وصلة منيعة للماء .وأحكم ربط مسامير التثبيت األربعة.
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4

4ادفع خرطوم اإلمداد بشكل عمودي ألعلى بحيث يمكن للسدادة
المطاطية الموجودة داخل الخرطوم أن تلتصق بالصنبور تما ًما ثم
أحكم ربطه عن طريق إدارته إلى اليمين.

4

4اسحب لوحة مزالج الموصل إلى أسفل ،وادفع خرطوم اإلمداد إلى
المحول ،وحرر لوحة مزالج الموصل .وتأكد أن أقفال المحول في
مكانها.

لوحة المزالج
لوحة
خرطوم
اإلمداد

مالحظة

توصيل خرطوم من نوع اللمسة الواحدة بالصنبور
غير المزود بأسنان

1

1فك اللوحة الحلقية للمحول وحرر مسامير التثبيت األربعة.

•بعد توصيل خرطوم اإلمداد بصنبور الماء ،قم بتشغيل صنبور
الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار ،والرمل ،ونشارة الخشب ،وما
إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء .واترك ماء الصرف في دلو،
وتحقق من درجة ح رارة الماء.

توصيل الخرطوم بالجهاز
قم بتوصيل خط الماء بأنبوب إدخال الماء الموجود بالجزء الخلفي من
الجهاز.
لوحة حلقية

2

كبيرا جدًا حتى يالئم المحول.
2أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور ً
لوحة التوجيه

مالحظة

3

3ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية
وصلة منيعة للماء .أحكم ربط مسامير التثبيت األربعة واللوحة
الحلقية للمحول.

•بعد االنتهاء من التوصيل ،وفي حالة وجود تسرب ماء من
الخرطوم ،كرر الخطوات نفسها .استخدم األنواع األكثر تقليدية
كبيرا
لصنبور إمداد الماء .إذا كان الصنبور مربع الشكل أو
ً
للغاية ،فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنبور في المحول.
• تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.
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تركيب خرطوم التصريف
المزود بمضخة تصريف
للطراز
َّ
يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من  100سم من مستوى
األرض .قد ال يتم تصريف الماء في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.
•سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية
األرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.

_DN

•إذا كان خرطوم التصريف طوي الً ج دًا ،فال تحاول إدخاله مرة
أخرى بالقوة داخل الجهاز .حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج
غير عادي.
•عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة ،أحكم تثبيته
باستخدام سلسلة.
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التشغيل
نظرة عامة على التشغيل
استخدام الجهاز
قبل الغسيل األول ،اختر برنامج غسيل  Cotton (Cottonوأضف
نصف كمية المنظفات ،واترك الجهاز يعمل بدون وضع مالبس .هذا يزيل
الرواسب المحتملة من حلة الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1

1افرز الغسيل وضع المالبس.

•افرز الغسيل حسب نوع النسيج ،ومستوى األوساخ ،واللون ،وحجم
الحمولة حسب الحاجة .ثم افتح الباب وضع المالبس داخل الجهاز.

2

2ثم أضف المنظف أو منعم القماش.
•أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف .وعند
الحاجة ،أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في
الموزع.

3

3قم بتشغيل الجهاز.
•اضغط على الزر ةقاطلا لتشغيل الجهاز.

4

4اختر دورة الغسيل المطلوبة.
•اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار
الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
•حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران .انتبه لملصقات العناية
بالمالبس.

5

5بدء الدورة.
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6

6إنهاء الدورة.
•سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة .على الفور ،أخرج المالبس
من الجهاز لتقليل التجاعيد .افحص مانع التسرب في الباب عند
إخراج حمولة مالبس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

تجهيز حمولة الغسيل
للحصول على أفضل نتائج ،قم بفرز الغسيل ً
أول ،ث ّم قم بتجهيزه حسب
الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

فرز حمولة الغسيل
•لتحقيق أفضل نتيجة للغسل ،قم بفرز المالبس حسب الرمز
ض ا طب قً ا لنوع القماش ودرجة
المطبوع على ملصقات العناية وأي ً
ح رارة الغسيل ،وقم بالغسل باستخدام سرعة التنشيف المالئمة.
•افرز دائ ًم ا المالبس ذات األلوان الغامقة عن المالبس ذات األلوان
الباهتة والمالبس البيضاء .واغسلها بشكل منفصل حيث إن
الصبغة والوبر قد تنتقل بين المالبس ،مما قد يؤدي إلى تغيير
لون المالبس البيضاء والفاتحة .وال تغسل المالبس شديدة التساخ
مع المالبس قليلة االتساخ إذا كان ذلك ممك نًا.

مالحظة

•اتساخ (شديد ،عادي ،خفيف) :افرز المالبس وف قً ا لدرجة
اتساخها .يتم تفعيل الخيار Intensiveغ(  Intensiveعندما
يكون الغسيل عاد يًا أو شديد االتساخ.
•اللون (أبيض ،فاتح ،غامق) :افصل المنسوجات البيضاء عن
المنسوجات الملونة .اغسل المالبس الغامقة الجديدة والمالبس
الملونة بشكل منفصل عن بعضها البعض أوالً.
•الوبر (منتجات وبرية ،منتجات تجذب الوبر) :اغسل المنتجات
المنتجة للوبر والمنتجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن
بعضها البعض.

•اضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب لبدء الدورة .ستتحرك الغسالة
لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة .إذا لم يتم الضغط على
زر تقؤم فاقيإ/ءدب خالل  15دقيقة ،فسيتوقف تشغيل الغسالة
وستفقد جميع اإلعدادات.
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التحقق من ملصق العناية بالمالبس
الرموز الموجودة على ملصق العناية
ستوضح لك الرموز مكونات نسيج المالبس وطريقة غسلها.
الرمز

الغسيل/نوع النسيج
•غسيل عادي
•قطن ،أنسجة مختلطة

•أغلق السحابات والخطافات والسالسل للتأكد من أن هذه األشياء
لن تعلق بالمالبس األخرى.
•امسح األوساخ والبقع من خالل وضع مقدار صغير من المنظف
المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة األوساخ.
•افحص طيات الحشية المرنة (رمادية) وانزع أي مواد صغيرة.

تنبيه
•تأكد من عدم وجود مالبس عالقة بين الباب والسدادة المطاطية،
ّ
وإل قد تتعرض المالبس للتلف أثناء الغسيل.

•( Easy Careعناية سهلة)
•صناعي ،أنسجة مختلطة
•غسيل ناعم خاص
•مالبس رقيقة
•غسيل يدوي فقط
•صوف ،حرير
•ممنوع الغسل

مالحظة
•تعطيك العالمات المكتوبة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع
النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي األقصى المسموح.

فحص المالبس قبل تحديد الحمولة
•اجمع بين األغ راض الكبيرة والصغيرة في الحمولة .وضع
األغ راض الكبيرة أوالً.
•ال يجب أن تزيد األغ راض الكبيرة عن نصف إجمالي الحمولة.
ض ا فردية .حيث قد يؤدي هذا إلى عدم التوازن في
وال تغسل أغ را ً
الحمولة .وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.
•افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة .فقد تؤدي أشياء مثل
المسامير ،ومشابك الشعر ،والثقاب ،واألقالم ،والقطع المعدنية،
والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز ومالبسك.

•اغسل األقمشة الرقيقة (الجوارب أو حماالت الصدر) في شبكة
الغسيل.
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•اخرج أي أغ راض عالقة في الحشية المرنة لمنع إحداث تلف في
المالبس وسدادة الباب.
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إضافة المنظفات والمواد المنعمة
مقدار المنظف
•يجب استخدام المنظف وف قً ا لتعليمات الشركة المصنعة
للمنظف ،واختياره وف قً ا لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة
ح رارة الغسيل.
•في حالة حدوث الكثير من الرغاوي ،يتعين عليك تقليل كمية
المنظف.
•عند استخدام مقدار كبير من المنظف ،فقد تحدث رغوة كثيرة
ج دًا وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على
المحرك.
•إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل ،فاتبع اإلرشادات التي
توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
•يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة ً في درج المنظفات الرئيسي
إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
•ال تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم وظيفة Delay
( Endوقت التأخير إنتهى) ،أو إذا قمت بتحديد خيار
Pre Washيسغ(  ،Pre Washحيث إن السائل قد يتصلب.
•قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة ح رارة
الماء ،وعسر الماء ،وحجم الحمولة ،ومستوى األوساخ .للحصول
على أفضل النتائج ،تجنب حدوث رغا ٍو زائدة عن الحد.
•راجع ملصق المالبس ،قبل اختيار المنظف ودرجة ح رارة الماء.
•استخدم المنظفات المناسبة لكل نوع من المالبس:
− −غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل الستخدامات محددة ،على سبيل
المثال ،لألنسجة الملونة والصوف أو الغسيل الناعم أو الغامق،
− −لذلك فإن مسحوق الغسيل يكون مالئ ًما لجميع أنواع األنسجة.
− −للحصول على نتائج غسيل أفضل للمالبس البيضاء وذات األلوان
الفاتحة ،استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
− −يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

مالحظة
•ال تترك المنظفات تتصلب .حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث
انسداد ،أو ضعف في أداء الشطف ،أو رائحة.
•الحمولة الكاملة :وف قً ا لتوصيات الشركة المصنعة.
•الحمولة الجزئية ¾ :الكمية المعتادة
•الحد األدنى للحمولة ½ :الحمولة الكاملة

إضافة المنظف
•منظف للغسيل الرئيسي  aفقط ~ J
•منظف للغسيل المبدئي  bوالغسيل الرئيسي a ~ d #
J

مالحظة
•استخدم كمية مناسبة من المنظف ،حيث يمكن أن يؤدي استخدام
مقدار كبير من المنظف ،أو المبيض ،أو المن ِعّ م إلى تدفق زائد.
•عند تحديد Pre Washيسغ(  Pre Washق ِ ّس م المقدار بنحو ⅓
للغسيل المبدئي و⅔ للغسيل الرئيسي.
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إضافة أقراص التنظيف
يُمكن استخدام أقراص التنظيف عند غسل المالبس.

1

1افتح الباب ثم ضع أقراص التنظيف في حلة الغسل.

2

2ضع الغسيل في حلة الغسل وأغلق الباب.

•ال تترك منعم القماش في درج المنظفات ألكثر من يومين (يمكن
أن يتصلب منعم القماش).
•سيتم إضافة المنعم تلقائ يًا خالل دورة الشطف األخيرة.
•ال تفتح الدرج في أثناء اإلمداد بالماء.
•يُحظر استخدام المذيبات (مثل البنزين وغيره من األشياء).

مالحظة

•ال تسكب من ِعّ م القماش على المالبس مباشرةً ،حيث قد يؤدي ذلك
إلى إحداث بقع بالمالبس.

إضافة منقي الماء

مالحظة
•ال تضع أق راص التنظيف داخل الدرج.

إضافة منعم القماش
•ال تتجاوز خط أقصى حد للملء .يمكن أن يتسبب الملء ال زائد
في التوزيع المبكر لمنعم القماش ،مما قد يؤدي إلى إحداث بقع
بالمالبس .أغلق درج الموزع ببطء.
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يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية ،للحد من استخدام
المنظفات في المناطق الفقيرة بالماء.
•يتعين عليك أوالً إضافة المنظف ثم منقي الماء .ويتم التوزيع
وف قً ا للكمية المحددة على العبوة.
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لوحة التحكم
خواص لوحة التحكم

a aزر ةقاطلا
•اضغط على الزر ةقاطلا لتشغيل الجهاز.
b bمقبض ضبط البرنامج
•تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
•سيضيئ المصباح لإلشارة إلى البرنامج المحدد.
c cزر تقؤم فاقيإ/ءدب
•يُستخدم هذا الزر تقؤم فاقيإ/ءدب لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتًا.
•في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتًا ،اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب.
d dخيارات ووظائف إضافية
•يمكن تخصيص العديد من الخيارات والوظائف .تتوفر الخيارات والوظائف اإلضافية للحصول على أداء غسيل أفضل
ثوان .وعندها سوف يضئ الرمز المالئم على شاشة العرض.
•الستخدام الوظائف اإلضافية ،اضغط مع االستمرار على الزر المالئم لمدة ٍ 3
•الستخدام وظيفة Remote Startتلا(  ،Remote Startراجع الوظائف الذكية.
•يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضئ عندما يتم تحديده.
 : q− −عندما تضيء هذه األيقونة ،يتم إيقاف صوت الصافرة مباشرة.
 : i− −عندما تضيء هذه األيقونة ،يتم قفل لوحة التحكم ما عدا زر الطاقة.
 : f− −تضيئ هذه األيقونة عند اتصال الجهاز بشبكة .WLAN
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e eشاشة العرض
•تعرض شاشة العرض اإلعدادات ،والوقت المتبقي ال ُمقدر ،والخيارات ،ورسائل الحالة .عندما يتم تشغيل الجهاز ،ستضيء اإلعدادات االفتراضية
في شاشة العرض.
 :18:88− −عند اختيار أحد البرامج ،يتم عرض الوقت االفتراضي المحدد لهذا البرنامج .ويمكن أن يتغير الوقت االفتراضي حسب الخيار
المحدد.
 : k− −عند غسل المالبس ،تضيء هذه األيقونة.
 : l− −عند شطف المالبس بعد انتهاء برنامج الغسيل ،تضيء هذه األيقونة.
 : p− −عند تنشيف المالبس من الماء ،تضيء هذه األيقونة.
 : H− −عندما تضيء هذه األيقونة ،ال يمكن فتح الباب.
AI DDf f
• M AI DDيسمح باستخدام المستوى المطلوب من الغسيل والتنشيف.
• Mيتم التنشيط عندما يتم تحديد برامج Mixed Fabric ،Cotton (Cottonأ(  Mixed FabricوEasy Careنع(  Easy Careويعمل عندما
تكون هذه البرامج المحددة قيد التشغيل.
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جدول البرامج
برنامج الغسيل
البرنامج

Cotton (Cotton

الوصف

يوفر أداء أفضل من خالل الجمع بين حركات حلة الغسل المختلفة.
يستخدم مع المالبس ذات األلوان الثابتة (القمصان ،وفساتين السهرة ،والبيجامات ،وما إلى ذلك) والمالبس
القطنية بدرجة اتساخ عادية (المالبس الداخلية).

درجة الحرارة المالئمة

 40درجة مئوية (بارد حتى 95
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

البرنامج

+Cotton (+Cotto+

الوصف

يوفر أداء غسيل محسنًا لكمية كبيرة من الغسيل مع استهالك أقل للطاقة.
يستخدم مع المالبس ذات األلوان الثابتة (القمصان ،وفساتين السهرة ،والبيجامات ،وما إلى ذلك) والمالبس
القطنية بدرجة اتساخ عادية (المالبس الداخلية).

درجة الحرارة المالئمة

 60درجة مئوية (بارد حتى 60
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

الحمولة القصوى

مقنن

مقنن

البرنامج

Mixed Fabricأ( Mixed Fabric

الوصف

يتيح غسل أنواع أقمشة مختلفة في الوقت نفسه.
يستخدم مع أنواع مختلفة من األقمشة باستثناء بعض األنواع الخاصة من المالبس مثل (الحرير/المالبس الناعمة
والمالبس الرياضية والمالبس القاتمة والصوف واأللحفة/الستائر).

درجة الحرارة المالئمة

 40درجة مئوية (بارد حتى 60
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

البرنامج

Easy Careنع( Easy Care

الوصف

يناسب القمصان الكاجوال التي ال تحتاج إلى الكي بعد غسلها.
يستخدم مع البولي أميد ،واألكريليك ،والبوليستر.

درجة الحرارة المالئمة

 40درجة مئوية (بارد حتى 60
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

 4كجم

 4كجم
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البرنامج

Silent Wash Silent Wash

الوصف

يوفر معدالت أقل من الضوضاء واالهتزاز ويوفر المال من خالل استخدام الكهرباء في أثناء الليل.
يستخدم مع المالبس ذات األلوان الثابتة (القمصان ،وفساتين السهرة ،والبيجامات ،وما إلى ذلك) والمالبس
القطنية قليلة االتساخ (المالبس الداخلية).

درجة الحرارة المالئمة

 40درجة مئوية (بارد حتى 60
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1000دورة في الدقيقة

البرنامج

 Allergy Careةيانع( Allergy Care

الوصف

الحمولة القصوى

 5كجم

يساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية مثل عث المنزل ،وغبار الطلع ،ووبر القطط.

درجة الحرارة المالئمة

 60درجة مئوية

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

البرنامج

Baby Steam Careسبالمب ةيانع( Baby Steam Care

الوصف

يساعد على إزالة البقع الصلبة وبقع البروتين ،ويوفر أفضل أداء للشطف.
استخدمه مع مالبس األطفال الرضع خفيفة االتساخ.

درجة الحرارة المالئمة

 60درجة مئوية

سرعة الدوران القصوى

 1000دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

الحمولة القصوى

 4كجم

 4كجم

البرنامج

Delicatesبالملا( Delicates

الوصف

مناسب للمالبس الناعمة مثل المالبس الداخلية والبلوزات وما إلى ذلك.

درجة الحرارة المالئمة

 20درجة مئوية (بارد حتى 40
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 800دورة في الدقيقة

البرنامج

 Hand/Woolليسغ( Hand/Wool

الوصف

يستخدم للغسيل اليدوي واآللي للمالبس الحساسة مثل الصوف القابل للغسل ،والمالبس النسائية الداخلية،
والفساتين ،وما إلى ذلك (استخدم المنظف للمنسوجات الصوفية القابلة للغسل) ،ويستخدم مع الصوف والحرير
والمالبس القابلة للغسل اليدوي ،والغسيل سريع التلف.

درجة الحرارة المالئمة

 30درجة مئوية (بارد حتى 40
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 800دورة في الدقيقة

24

الحمولة القصوى
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 3كجم

 2كجم
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البرنامج

Sportswearبالملا( Sportswear

الوصف

مناسب ألنواع خاصة من المالبس مثل المالبس الرياضية ومالبس الخروج.
يستخدم مع كولماكس ،وجوري تكس ،والصوف ،والسيمباتكس.

درجة الحرارة المالئمة

 40درجة مئوية (بارد حتى 40
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 800دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

 3كجم

البرنامج

( Quick 30غسيل سريع )30

الوصف

توفر دورة غسيل سريعة للقطع صغيرة الحجم قليلة االتساخ.

درجة الحرارة المالئمة

 20درجة مئوية (بارد حتى 40
درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

البرنامج

Duvetا( Duvet

الوصف

مناسب لألغراض الكبيرة مثل أغطية السرائر والوسائد وأغطية المقاعد والمفروشات القطنية للفراش ما عدا
بعض األنواع الخاصة من المالبس مثل (المالبس الناعمة والصوفية والحريرية ،وما إلى ذلك) التي تحتوي على
حشوة :مثل األلحفة والوسادات والبطانيات وأغطية المقاعد التي تحتوي على حشوة خفيفة.

الحمولة القصوى

درجة الحرارة المالئمة

بارد (بارد حتى  40درجة مئوية)

سرعة الدوران القصوى

 1000دورة في الدقيقة

البرنامج

Tub Cleanيظنت( Tub Clean

الوصف

هي وظيفة خاصة لتنظيف داخل الجهاز.

البرنامج

Download Cycle Download Cycle

الوصف

يسمح لك برنامج  Download Cycle Download Cycleبتنزيل برامج غسيل جديدة وخاصة تناسب غسالتك
وذلك باستخدام الهاتف الذكي .يكون البرنامج االفتراضي مضبو ً
طا على Spin + Rinse Rinseود( .Spin

درجة الحرارة المالئمة

-

سرعة الدوران القصوى

 1400دورة في الدقيقة

الحمولة القصوى

 2كجم

الحمولة القصوى

قطعة غسيل واحدة

قطعة غسيل واحدة

* برنامج القطن القياسي هو  R ، T +Cotton (+Cotto+حمل كامل R ، T +Cotton (+Cotto+ ،نصف حمل ،و
 R ، S +Cotton (+Cotto+نصف حمل بالتوافق مع اللوائح  (EU) No. 1061/2010و (.EN 60456لألردن)

مالحظة
•حدد درجة ح رارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبتين للب رامج التي تريدها.
•يجب عليك دائ ًم ا اتباع التعليمات المكتوبة على ملصق العناية الخاص بالمالبس.
•قد تتغير سرعة الدوران القصوى حسب ط راز الجهاز والبرنامج المستخدم وحالة قطع الغسيل.

25

AR

خيارات إضافية
البرنامج

Intensive
(غسيل مكثف)

+Rinse +Rins+

Pre Wash
(غسيل مبدئي)

Delay End
(وقت التأخير إنتهى)

Add Item
(إضافة عنصر)

Cotton (Cotton

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Mixed Fabric
(أقمشة مختلطة)

#

#

#

#

#

Easy Care
(عناية سهلة)

#

#

#

#

#

Silent Wash
(غسيل هادئ)

#

#

#

#

Allergy Care
(عناية ضد الحساسية)

#

#

#

#

Baby Steam Care
(عناية بمالبس األطفال
بالبخار)

#

#

#

#

Delicates
(المالبس الحساسة)

#

#

#

#

Hand/Wool
(غسيل يدوي/صوف)

#

#

#

#

Sportswear
(المالبس الرياضية)

#

#

#

#

Quick 30
(غسيل سريع )30

#

#

#

#

Duvetا( Duvet

#

#

#

#

+Cotton (+Cotto+

#

Tub Clean
(تنظيف الحوض )
Download Cycle
(دورة التحميل)

26

#

#

#

AR

خيارات ووظائف إضافية
يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف اإلضافية لتخصيص البرامج.

Intensiveغ( Intensive
يمكنك استخدام هذا الخيار كي تقوم بغسل قطع الغسيل العادية أو شديدة
االتساخ.

1

1اضغط على الزر ةقاطلا.

2

2حدد برنامج الغسيل.

3

3اضغط على الزر Intensiveغ( .Intensive

4

4اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب.

l Rinse Rinse
يمكنك تحديد رقم هذا الخيار بالضغط على زر .+Rinse +Rins+
ويوصى بهذا الخيار لألشخاص المصابين بحساسية ضد المنظفات.
+( Rinse+شطف)
يستخدم هذا الخيار إلضافة الشطف مرة واحدة.

Pre Washيسغ( Pre Wash
يوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل قطع الغسيل العادية أو شديدة
االتساخ.

1

1اضغط على الزر ةقاطلا.

2

2حدد برنامج الغسيل.

3

3اضغط على الزر Pre Washيسغ( .Pre Wash

4

4اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب.

Delay Endخأتلا تقو( Delay End
يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا وينتهي بعد
الفترة الزمنية المحددة.

1

1اضغط على الزر ةقاطلا.

2

2حدد برنامج الغسيل.

3

3اضغط على زر Delay Endخأتلا تقو(  Delay Endلضبط الوقت
المطلوب.

4

4اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب.

مالحظة
•وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج ،وليس وقت البدء .ربما
يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة ح رارة الماء ،وحمولة
الغسيل ،وعوامل أخرى.
•إللغاء هذه الوظيفة ،يجب الضغط على زر ةقاطلا.
•تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

f Wi-Fi
عند تشغيل  ،WLANتتم إضاءة رمز  Wi-Fiالموجود على لوحة
التحكم.

Add Itemاضإ( Add Item
يمكنك استخدام هذا الخيار إلضافة أو إزالة مالبس بعد بدء برنامج
الغسيل.

1

1اضغط على الزر Add Itemاضإ(  Add Itemعند إضاءة
المؤشر .LED

2

2افتح الباب بعد أن ينفتح قفل اإلغالق من تلقاء نفسه.

3

3إضافة قطع الغسيل أو إخراجها.

4

4أغلق الباب ثم اضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب.

مالحظة

•لألمان ،يظل الباب مغل قً ا عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع
درجة الح رارة .وال يمكن إضافة قطع غسيل في هذه األثناء.
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.Tem.حلا ةجرد( .Temp
يمكنك استخدام هذا الخيار لتحديد درجة حرارة الغسيل والشطف معًا
للبرنامج المحدد .اضغط على هذا الزر حتى يضيء اإلعداد المطلوب.
يستخدم ماء الصنبور البارد لجميع دورات الشطف.
•حدد درجة ح رارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها.
واتبع ملصقات العناية بنسيج المالبس للحصول على أفضل
النتائج.

Spinود( p Spin
يمكن تحديد مستوى سرعة الدوران عن طريق الضغط على زر
Spinود(  Spinبشكل متكرر.

1

1اضغط على الزر ةقاطلا.

2

2حدد برنامج الغسيل.

3

3اضغط على الزر Spinود(  Spinلتحديد سرعة الدوران.

4

4اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب.

مالحظة
•عند تحديد  ،No (Noسيستمر الدوران لفترة قصيرة لتصريف
الماء بسرعة.

Beep On/Offغشت فاقيإ/ليغشت( Beep On/Off
q
تعمل هذه الوظيفة فقط عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
•اضغط مع االستم رار على الزر +Rinse +Rins+
ثوان
وPre Washيسغ(  Pre Washفي الوقت نفسه لمدة 3
ٍ
إلعداد هذه الوظيفة.

مالحظة
•بمجرد ضبط هذه الوظيفة ،يتم حفظ اإلعداد حتى بعد إيقاف
تشغيل الطاقة.
•إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة ،ما عليك سوى تك رار هذه
العملية.

Child Lockق( Child Lock
استخدم هذا الوظيفة لتعطيل أدوات التحكم .يمكن أن تمنع هذه الميزة
األطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.
قفل لوحة التحكم

1

1اضغط مع االستمرار على زر ( Delay Endوقت التأخير
ثوان.
إنتهى) و Add Itemاضإ(  Add Itemلمدة ٍ 3

2

2سيصدر صوت صافرة ،وسيظهر  CLعند ضبط Child Lock
(قفل األطفال) ،يتم قفل جميع األزرار باستثناء الزر ةقاطلا.

مالحظة
•لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة.
يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي
وظائف أخرى.
إلغاء قفل لوحة التحكم
اضغط مع االستمرار على زر Delay Endخأتلا تقو(  Delay Endو
ثوان.
Add Itemاضإ(  Add Itemلمدة ٍ 3
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الوظائف الذكية
استخدام تطبيق LG SmartThinQ
ال تتوفر هذه الخاصية إال للطراز الذي يحمل رمز  aأو .b

قبل استخدام تطبيق LG SmartThinQ

1

1تأكد من المسافة الواقعة بين جهازك وجهاز التوجيه الالسلكي (شبكة
.)WLAN
•إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه الالسلكي بعيدة أكثر
من الالزم ،ستصبح قوة اإلشارة ضعيفة .قد يستغرق التسجيل وقتًا
طويالً أو قد يفشل التثبيت.

2

2قم بإغالق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك
الذكي.

3

صل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه الالسلكي.
3و ّ

AR

مالحظة

•للتحقق من اتصال  ،WLANقم بفحص رمز  f Wi-Fiعلى
لوحة التحكم ما إذا كان مضي ئ ً ا.
•يدعم الجهاز شبكات  WLANبتردد  2.4غيغا هرتز فقط.
لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك ،اتصل بمزود خدمة اإلنترنت أو
راجع دليل جهاز التوجيه الالسلكي.
ً
مسؤوال عن أي مشاكل
•تطبيق  LG SmartThinQليس
االتصال بالشبكة أو أي أعطال ،أو خلل ،أو أخطاء نتجت عن
طريق االتصال بالشبكة.
•إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة  ،WLANقد تكون
اشتر جهاز تقوية WLAN
بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه.
ِ
(موسع المدى) لتحسين قوة إشارة .WLAN
•قد ال يتم االتصال بشبكة  WLANأو قد يتم قطع االتصال بسبب
شبكة االتصال الموجودة بالمنزل.
•قد ال يعمل االتصال بالشبكة بشكل صحيح وف قً ا لمزود خدمة
اإلنترنت.
•يمكن أن تجعل البيئة الالسلكية المحيطة خدمة الشبكة
الالسلكية تعمل ببطء.
•تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكالت في إرسال اإلشارة السلكي اً.
افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول
مجدداً.
•إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك
ُم م ّك ن اً ،قم بتعطيله أو اضف إليه استثنا ًء.
•يجب أن يكون اسم الشبكة الالسلكية ( )SSIDمكون ا ً من أحرف
وأرقام باللغة اإلنجليزية( .ال تستخدم رموزا ً خاصة)
•قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل
الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
•إذا كان بروتوكول األمان الخاص بجهاز التوجيه مضبو ً
طا
على  ،WEPفقد يتعذر عليك إعداد الشبكة .الرجاء تغييره إلى
بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار  )WPA2ثم أعد تسجيل
المنتج.

تثبيت تطبيق LG SmartThinQ
ابحث عن تطبيق  LG SmartThinQعلى Apple App Store
و  Google Play Storeمن على هاتف ذكي .اتبع التعليمات لتنزيل
التطبيق وتثبيته.
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وظيفة Wi-Fi
تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية المالئمة.

استخدام الجهاز عن بعد
Remote Startتلا( Remote Start

دورة الغسالة
(Remote Startتلا( ،Remote Start
)Download Cycle Download Cycle

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد .يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل
الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

قم بتعيين الدورة المفضلة أو قم بتنزيلها وتشغيلها باستخدام جهاز التحكم
عن بُعد.

استخدام هذه الوظيفة

التدريب على تنظيف الحوض
تُعبر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل االنتقال إلى دورة Tub
( Cleanتنظيف الحوض ).
مراقبة الطاقة
مؤخرا ومتوسط
تحقق من استهالك الطاقة للدورات التي تم استخدامها
ً
االستهالك الشهري الخاص بها.
Smart Diagnosis
توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكالت الجهاز وحلها
حسب نمط االستخدام.
اإلعدادات
تتوفر وظائف مختلفة.
التنبيهات
تُوضح هذه الوظيفة إشعارات الحالة ،ومن ثم يسهل على المستخدم معرفة
حالة الجهاز .يتم تشغيل اإلشعارات حتى إذا كان LG SmartThinQ
متوقفًا عن العمل.

مالحظة
•إذا غيرت جهاز التوجيه الالسلكي الخاص بك ،أو مزود
الخدمة ،أو كلمة المرور ،قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق
 LG SmartThinQوسجله من جديد.
•يخضع التطبيق للتغيير ألغ راض تحسين الجهاز بدون إشعار
المستخدمين.
•قد تتغير المي زات حسب الط راز.
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1

1اضغط على الزر ةقاطلا.

2

2ضع الغسيل في حلة الغسل.

3

3اضغط مع االستمرار على زر ( Remote Startالتشغيل عن
ثوان لتمكين هذه الوظيفة.
بعد) لمدة ٍ 3

4

4ابدأ إحدى الدورات من التطبيق  LG SmartThinQعلى هاتفك
الذكي.

مالحظة
•بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة ،يمكنك أن تبدأ دورة من
تطبيق الهاتف الذكي  .LG SmartThinQفي حال لم تبدأ
الدورة ،فسينتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف
تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
•يُقفل الباب أوتوماتيك يًا عند تشغيل هذه الوظيفة.
تعطيل هذه الوظيفة
عندما يت ّم تنشيط الوظيفة ،اضغط مع االستمرار على زر Remote
ثوان لتعطيل هذه الوظيفة .يجب إيقاف
( Startالتشغيل عن بعد) لمدة ٍ 3
هذه الوظيفة كي يتم استخدام الجهاز يدويًا.

Download Cycle Download Cycle
يُمكنك تنزيل دورة جديدة متميزة غير موجودة ضمن الدورات األساسية
لهذا الجهاز .حيث يُمكن تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة
إلى األجهزة التي تم تسجيلها بنجاح .يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز
في كل مرة .بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز ،يحتفظ المنتج بالدورة
التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.
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2

استهالك الطاقة في وضع االستعداد
استهالك الطاقة في وضع االستعداد

 0,5واط

شبكة استهالك الطاقة في وضع االستعداد

 2,0واط

المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة،
أو أي وظيفة مشابهة ،بتبديل عمل الجهاز تلقائيًا
إلى وضع االستعداد و/أو وضع اإليقاف و/أو وضع
االستعداد عبر االتصال بالشبكة.

 20دقيقة

2إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خالل مركز االتصال ،فضع
صوان التكلم في هاتفك بالقرب من الرمز .Smart Diagnosis

x.
Ma
mm
0
1

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو  LGPLو
 MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج ،يرجى
زيارة الموقع .http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضا ً التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر
على قرص  CD-ROMمقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع
(مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بنا ًء على طلب يُرسل عبر
البريد اإللكتروني إلى  .opensource@lge.comإن هذا العرض
سار لفترة ثالث سنوات بعد عملية الشحن األخيرة لهذا المنتج .يتوفر هذا
ٍ
العرض ألي شخص يتلقى هذه المعلومات.

استخدام وظيفة Smart Diagnosis
ال تتوفر هذه الخاصية إال للطراز الذي يحمل رمز  cأو .d

خاصية  Smart Diagnosisعبر مركز
معلومات العمالء
استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة لتشخيص دقيق عن طريق مركز
معلومات العمالء في شركة  LG Electronicsعندما تحدث أعطال أو
فشل بالجهاز .استخدم هذه الوظيفة فقط لالتصال بممثل الخدمة ،ليس أثناء
عملية التشغيل العادية.

1

1اضغط على زر ةقاطلا لتشغيل الغسالة .ال تضغط على أي أزرار
أخرى.

3

3اضغط مع االستمرار على زر .Tem.حلا ةجرد(  .Tempلمدة 3
ثوان.
ٍ

4

4أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل .ويتم عرض الوقت
المتبقي لنقل البيانات.
•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.

5

5بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات ،تابع محادثتك مع وكيل
مركز االتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات
المرسلة للتحليل.

مالحظة
•تعتمد هذه الوظيفة على جودة االتصال المحلية.
•سوف يتحسن أداء االتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حالة
استخدام هاتف المنزل.
•إذا كان نقل البيانات ردي ئ ً ا بسبب تدني جودة المكالمة ،فقد ال
تحصل على أفضل خدمة تشخيص.
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الصيانة

AR

تحذير
•افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية .قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة ،أو
نشوب حريق ،أو التعرض لصدمة كهربائية ،أو حدوث وفاة.
•ال تستخدم أب دًا موادًا كيميائية مركزة ،أو منظفات كاشطة ،أو مذيبات لتنظيف الجهاز .قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

سلة
التنظيف بعد ك ّل غ ْ
العناية بعد الغسيل
•بعد انتهاء دورة الغسيل ،امسح الباب وسدادة مانع التسرب في
الباب إلزالة أي آثار للرطوبة.
•اترك الباب مفتو ًح ا جزئ يًا لتجفيف حلة الغسل.
•امسح الجهاز بقطعة قماش جافة إلزالة أي آثار للرطوبة.

تحذير
•ال تحاول فصل أي لوح من األلواح أو فك الجهاز .ال تستخدم أي
أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

تنظيف داخلي
•استخدم منشفة أو قطعة قماش ناعمة لمسح المنطقة المحيطة
بفتحة باب الجهاز وزجاج الباب.
•احرص دائ ًم ا على إخ راج األغ راض من الجهاز بمجرد اكتمال
الدورة .قد يتسبب ترك المالبس مبللة داخل الجهاز في حدوث
تجاعيد بها وتغير لونها ورائحتها.

تنظيف الجهاز بصورة دورية
Tub Cleanيظنت( Tub Clean
تُستخدم هذه الوظيفة لتنظيف داخل الجهاز.
يتم استخدام منسوب أعلى من الماء في هذا البرنامج مع سرعة دوران
أعلى .قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة
حسب الحاجة) ،وذلك إلزالة المواد المتراكمة من المنظف واألجسام
األخرى.

تنظيف الهيكل الخارجي
تساعد العناية الجيدة بالجهاز على إطالة العمر االفتراضي.
الباب
امسح الجزء الداخلي والخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جفف
باستخدام قطعة قماش ناعمة.
الهيكل الخارجي
امسح أي تسريبات على الفور .امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.
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1

1أزل أي مالبس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

2

2افتح درج الموزع وأضف المسحوق المقاوم للرواسب الكلسية في
حجيرة الغسيل الرئيسية.
•ضع أقراص التنظيف في حلة الغسل.
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3

3أغلق درج الموزع ببطء.

4

4اضغط زر الطاقة للتشغيل ،ثم حدد ( Tub Cleanتنظيف
الحوض ).
•سوف يُعرض  tcLعلى شاشة العرض.

5

5اضغط على الزر تقؤم فاقيإ/ءدب للبدء.

6

6بعد انتهاء البرنامج ،اترك الباب مفتوحًا حتى تجف فتحة باب
الغسالة ،وحشية الباب المطاطية ،وزجاج الباب.

تنبيه

•اترك الباب مفتوح ا ً حتي يجف الجهاز من الداخل ،مع م راقبة
األطفال بالمنزل عند القيام بذلك.

مالحظة
•أغلق صنبور إخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز
لفترة زمنية دون استخدام (على سبيل المثال :إذا كنت في
عطلة) ،السيما عند عدم وجود صرف في األرضية (مصرف) في
مكان مجاور مباشرة.
• 1Eسيتم عرضه على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى
درج مسحوق التنظيف.

تنظيف فلتر مضخة التصريف
يجمع فلتر التصريف الخيوط واألغراض الصغيرة المتبقية في الجهاز.
تحقق بانتظام من أن الفلتر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للجهاز.
اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف .افتح الباب في
حالة الطوارئ أو التفريغ الطارئ.

1

1افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2

2افتح غطاء الغالف واسحب الخرطوم للخارج.

تنظيف فلتر إدخال الماء
يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد
عسرا بدرجة عالية أو
تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز .إذا كان الماء
ً
يحتوي على آثار لترسيب جيري ،فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدودًا.

1

1أغلق صنبور الماء وفك خرطوم إدخال الماء.

2

ّ 2
نظف الفلتر باستخدام فرشاة أسنان متوسطة الخشونة.

3

3قم بفك سدادة التصريف  ،aثم قم بتصريف المياه .بعد ذلك قم
بفك فلتر مضخة التصريف  bبعناية وذلك لتصريف المياه وإزالة
األجسام الصغيرة العالقة.
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4

4بعد تنظيف فلتر مضخة التصريف ،أخرج الفلتر وأدخل سدادة
التصريف.

5

5أغلق غطاء الغالف.

تنبيه
•احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخ نًا.
•شغل برنامج تنظيف الحوض مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من
مرة حسب الحاجة) وذلك إلزالة المواد المت راكمة من المنظف
واألجسام األخرى.

تنظيف درج الموزع
قد يتراكم المنظف ومنعم القماش في درج الموزع .أخرج الدرج واألجزاء
الخاصة به وتحقق من وجود مواد متراكمة من المنظفات أو منعمات
القماش مرة أو مرتين في الشهر.

1

1أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل
مستقيم حتى يتوقف.
•اضغط ألسفل بشدة على زر الفصل وأخرج الدرج.
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2

2قم بإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنعم القماش.
•اشطف الدرج واألجزاء الخاصة به باستخدام الماء الدافئ إلزالة
المواد المتراكمة من المنظف ومنعم القماش .استخدم الماء فقط في
تنظيف الدرج الموزع .جفف الدرج واألجزاء الخاصة به باستخدام
قطعة قماش أو منشفة ناعمة.

3

3لتنظيف فتحة الدرج ،استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية
صغيرة لتنظيف التجويف.
•أزل جميع الرواسب من األجزاء العلوية والسفلية للتجويف.

4

4امسح أي رطوبة في التجويف باستخدام قطعة قماش أو فوطة
ناعمة.

5

5قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في األماكن المخصصة لها
وأدخل الدرج.

استكشاف األعطال وإصالحها

AR

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال .تحتوي الجداول التالية على األسباب المحتملة والمالحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو
توفيرا للوقت والمال الذي قد تتكبده عند التواصل مع مركز خدمة .LG Electronics
عطل .يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية
ً

قبل االتصال بمركز الخدمة
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 الجداول التالية قبل االتصال بمركز خدمة .LG Electronics

رسائل الخطأ
األعراض
1E
خطأ في خراطيم اإلدخال

السبب المحتمل والحل
إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع .ال تدخل المياه إلى الجهاز أو تتدخل ببطء.
صنبورا آخر في المنزل.
•استخدم
ً
صنبور اإلمداد بالمياه غير مفتوح بالكامل .ال تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء.
•افتح صنبور المياه بالكامل.
خرطوم (خراطيم) اإلمداد بالماء ملت ٍو.
•قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء.
فلتر خرطوم (خراطيم) اإلمداد بالماء مسدود.
•افحص فلتر خرطوم إدخال الماء ثم قم بتنظيفه.
في حالة حدوث تسرب المياه في خرطوم إيقاف إمداد الماء سيضيء المؤشر باللون األحمر.
•استبدل خرطوم إيقاف إمداد الماء.

OE
خطأ في تصريف المياه

خرطوم التصريف ملت ٍو أو مسدود .ال يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.
•قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.
فلتر التصريف مسدود.
•افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.

UE
خطأ في عدم التوازن

يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حاالت عدم التوازن وتصحيحها.
•قد يكون الغسيل مبل الً في نهاية الدورة ،لذا قم بإعادة ضبط الحمولة كي يتم العصر بطريقة
صحيحة .قم بإغالق الباب واضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب .قد يستغرق األمر لحظات قليلة
قبل أن يبدأ الجهاز في العصر ،حيث يجب أن يكون الباب مغل قً ا قبل بدء العصر.
الحمولة صغيرة للغاية .عند تحميل األغراض الثقيلة غير المتشابهة (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما
إلى ذلك) ،قد يؤدي ذلك إلى إيقاف العصر أو إعاقة دورة العصر بالكامل.
ض ا واح دًا أو اثنين متشابهين من أغ راض الغسيل للمحافظة على توازن الحمولة .قم
•أضف غر ً
بإغالق الباب واضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب .قد يستغرق األمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ
الجهاز في عملية العصر .يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران.
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السبب المحتمل والحل

األعراض
dE dE1 dEz dE4
خطأ في الباب

تعطل جهاز استشعار الباب.
•يرجى االتصال بمركز خدمة  .LG Electronicيُمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG
 Electronicsالمحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان.

tE
عطل في وحدة التحكم

ثمة عطل في عنصر تحكم.
•افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.

LE
خطأ توقف المحرك

حمولة زائدة على المحرك.
•اترك الجهاز لمدة  30دقيقة حتى يبرد المحرك ،ثم أعد تشغيل الدورة.

FE
خطأ زيادة التدفق

ينتج الملء الزائد للماء عن وجود عيب في صمام الماء.
•أغلق صنبور الماء.
•افصل قابس الطاقة.
•اتصل بمركز الخدمة.

PE
خطأ في مستشعر الضغط

تعطل مستشعر منسوب المياه.
•أغلق صنبور الماء.
•افصل قابس الطاقة.
•اتصل بمركز الخدمة.

vs
خطأ في مستشعر االهتزاز

تعطل مستشعر االهتزاز.
•اتصل بمركز الخدمة.

FF
خطأ بسبب التجمد

هل خرطوم اإلمداد /التصريف ،أو مضخة التصريف مجمدة؟
•قم بإضافة ماء دافئ إلى حلة الغسل لفك التجميد الذي يعتري خرطوم التصريف ومضخة
التصريف .بعد ذلك قم بتغطية خرطوم اإلمداد بمنشفة مبللة بالماء الدافئ.

AE
تسريب الماء

تسريبات الماء.
•اتصل بمركز الخدمة.

PF
انقطاع التيار الكهربائي

تعرض الجهاز النقطاع التيار الكهربائي.
ّ
•قم بإعادة تشغيل الدورة.
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الضوضاء يُحتمل سماعها
السبب المحتمل والحل

األعراض
صوت االرتجاج والقعقعة

قد توجد أجسام غريبة في حلة الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو الدبابيس.
•قم بإيقاف تشغيل الجهاز ،وافحص حلة الغسل بح ث ً ا عن أجسام غريبة .إذا استمر صدور صوت
الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز ،فاتصل لطلب الخدمة.

الغسالة تصدر صوت ًا غير اعتيادي

قد ينتج عن حموالت الغسيل الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي .هذا أمر طبيعي عادة.
•في حالة استم رار الجهاز في إصدار الصوت ،فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبت ا ً بشك ٍل غير
متوازن .قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الجهاز.
قد تكون حمولة الغسيل غير متوازنة.
•قم بإيقاف الدورة مؤق ت ً ا وأعد توزيع الحمولة بعد فتح قفل الباب.

ضوضاء االهتزاز

لم تتم إزالة مواد التغليف.
•قم بإزالة مواد التغليف.
قد تكون حمولة الغسيل موزعة بشك ٍل غير متسا ٍو في حلة الغسل.
•قم بإيقاف الدورة مؤق ت ً ا وأعد توزيع الحمولة بعد فتح قفل الباب.
جميع أرجل االستواء غير مستقرة على األرض بالتساوي وغير ثابتة.
•انظر إلى ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى الجهاز.
األرض ليست صلبة بما يكفي.
•تحقق من صالبة األرض وعدم ليونتها ،انظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب
لوضع الجهاز.

التشغيل
األعراض
تسرب الماء
ّ

السبب المحتمل والحل
انسداد أنابيب خرطوم التصريف.
• ّ
نظ ف خرطوم التصريف .اتصل بالسباك إذا لزم األمر.
حدوث تسريب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب انسداده.
•قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته .افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.

الجهاز ال يعمل.

توقفت لوحة التحكم عن العمل بسبب توقف التشغيل.
•هذا أمر طبيعي ،اضغط على الزر ةقاطلا لتشغيل الجهاز.
الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.
•تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام في مأخذ موصل بالكهرباء.
توقف إمداد الماء.
•أدر صنبور المياه بالكامل.

37

AR

األعراض
الجهاز ال يعمل.

السبب المحتمل والحل
عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.
•تأكد من أن الدورة تم إعدادها بشكل صحيح ،أغلق الباب واضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب.
الباب مفتوح.
•أغلق الباب وتأكد من عدم تعلق أي من األغ راض به مما يمنعه من اإلغالق بالكامل.
قاطع التيار/المصهر مفصول أو معطل.
•افحص قواطع التيار/المصه رات .استبدل المصه رات أو أعد ضبط القاطع .ينبغي تخصيص دائرة
كهربائية فرعية خاصة بالجهاز .حيث سيستأنف الجهاز الدورة من حيث توقفت بمجرد استعادة
الطاقة.
عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.
•اضغط على زر ةقاطلا ،ثم أعد تحديد الب رامج المرغوب فيها واضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب.
تقؤم فاقيإ/ءدب لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة.
•اضغط على زر ةقاطلا ،ثم أعد تحديد الب رامج المرغوب فيها واضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب.
سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على زر تقؤم فاقيإ/ءدب خالل  15دقيقة.
ضغط الماء منخفض للغاية.
•افحص صنبور مياه آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء مناس بًا.
بخارا.
يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث
ً
•قد تتوقف حلة الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خالل دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن
عند درجة الح رارة المحددة.

األزرار قد ال تعمل بطريقة
صحيحة.

ال يُمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز ألسباب تتعلق بالسالمة.
•تحقق من إضاءة رمز  .CLيُمكنك فتح الباب بطريقة آمنة بعد أن تكون أيقونة
Door Lockق(  Door Lockمطفأة.

الباب ال يُفتح.

ال يُمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز ألسباب تتعلق بالسالمة.
•تحقق من إضاءة رمز  .Hيُمكنك فتح الباب بطريقة آمنة بعد أن تكون أيقونة  Hمطفأة.

ال يتم ملء الجهاز بطريقة
صحيحة.

الفلتر مسدود.
•تأكد من أن فالتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الملء غير مسدودة.
قد تكون خراطيم إدخال المياه ملتوية.
•تأكد من عدم التواء أو انسداد خ راطيم إدخال المياه.
إمداد الماء غير كافٍ .
•تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بالكامل.
تم عكس خرطومي إدخال الماء الساخن والبارد.
•افحص توصيالت خ راطيم اإلدخال.
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األعراض
ال يقوم الجهاز بتصريف المياه.

السبب المحتمل والحل
خرطوم التصريف ملت ٍو.
•تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملت ٍو.
وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من  1.2م فوق سطح األرضية.
•تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من  1.2م من قاعدة الجهاز.

ال يتم توزيع المنظف بشكل كامل
أو ال يت ّم توزيعه على اإلطالق.

استخدام مقدار كبير من المنظف.
•اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.

وقت الدورة أطول من المعتاد.

الحمولة صغيرة للغاية.
•أضف مزي دًا من األغ راض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحمولة.
تم خلط المالبس الثقيلة مع المالبس الخفيفة.
•حاول دائ ًم ا غسل قطع المالبس ذات األوزان المتشابهة م عً ا حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن
الحمولة بالتساوي في مرحلة العصر.
الحمولة ليست متوازنة.
•قم بإعادة توزيع الحمولة يدو يًّا إذا كانت قطع المالبس متشابكة.

تأخير في المدة

ت ّم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو ت ّم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون.
•هذا أمر طبيعي ،فالوقت المتبقي الظاهر على شاشة العرض ما هو إال مدة تقديرية .ومن ثم قد
يختلف الوقت الفعلي.

األداء
األعراض

السبب المحتمل والحل

إزالة ضعيفة للبقع

محاولة إزالة البقع الصعبة.
•ربما تكون األغ راض التي تم غسلها ساب قً ا ملوثة ببقع قاسية .ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد
يتطلب األمر غسلها يدو يًا أو معالجتها مسب قً ا للمساعدة في إزالة البقع.

البقع

يتم توزيع المبيّض أو المنعّم في وقت مبكرة من الدورة.
•وحدة الموزع مملوءة بشكل زائد ،مما يسبب توزيع المب يّض أو المنعم على الفور .قم دائ ًم ا بمعايرة
المب يّض لتجنب الملء المفرط.
•أغلق درج الموزع ببطء.
تمت إضافة المبيّض أو المنعم مباشرةً على حمولة الغسيل في حلة الغسل.
•استخدم دائ ًم ا حجي رات التوزيع لضمان توزيع مستحض رات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت
المناسب أثناء الدورة.
لم يتم فرز المالبس بطريقة صحيحة.
•احرص دائ ًم ا على غسل المالبس ذات األلوان الغامقة بشكل منفصل عن المالبس ذات األلوان
الفاتحة والبيضاء لتجنب تغ يّر ألوانها.
•ال تقم أب دًا بغسل األغ راض شديدة االتساخ مع األغ راض قليلة االتساخ.
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األعراض
تجاعيد المالبس

السبب المحتمل والحل
ال يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة.
•لذا احرص دائ ًم ا على إخ راج األغ راض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.
الجهاز محمل بشكل مفرط.
•يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز ،ولكن دون تكديس كمية كبيرة من األغ راض داخل الحلة.
ينبغي أن يتم إغالق باب الغسالة بسهولة.
تم عكس خرطومي إدخال الماء الساخن والماء البارد.
•يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث تجاعيد بالمالبس .افحص توصيالت خرطوم
اإلمداد.

تنبعث رائحة عفنة أو كريهة من
الجهاز

لم يتم تنظيف حلة الغسل من الداخل بطريقة صحيحة.
•قم بتشغيل وظيفة Tub Cleanيظنت(  Tub Cleanبانتظام.
ال يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح ،مما يسبب حدوث شفط (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الغسالة).
•عند تركيب خرطوم التصريف ،احرص على عدم التوائه أو انسداده.
درج موزع المنظفات لم يتم تنظيفه بانتظام.
•قم بتنظيف درج موزع المنظفات والسيما أعلى وأسفل فتحة الدرج.
قد تنبعث الروائح الكريهة عندما ال يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح ،مما يسبب حدوث شفط
(ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز).
•عند تركيب خرطوم التصريف ،احرص على عدم التوائه أو انسداده.
عند عدم المواظبة على تنظيف درج موزع المنظفات بانتظام ،فقد تنبعث الروائح الكريهة من القالب أو المواد
الغريبة.
•قم بتنظيف درج موزع المنظفات والسيما أعلى وأسفل فتحة الدرج.
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( Wi-Fiواي فاي)
األعراض
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي
غير متصل بشبكة .Wi-Fi

السبب المحتمل والحل
كلمة المرور لالتصال بشبكة  Wi-Fiالتي تحاول االتصال بها غير صحيحة.
•اعثر على شبكة  Wi-Fiالمتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها ،ثم سجل جهازك على
.LG SmartThinQ
بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي ُمفعلّة.
•أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة .Wi-Fi
لم يتم إعداد اسم الشبكة الالسلكية ( )SSIDبشكل صحيح.
•يجب أن يكون اسم الشبكة الالسلكية ( )SSIDمكونًا من أحرف وأرقام باللغة اإلنجليزية( .ال
تستخدم رموزا ً خاصة).
تردد جهاز التوجيه ليس  2.4غيغا هرتز.
•يتم دعم جهاز التوجيه بتردد  2.4غيغا هرتز فقط .اضبط جهاز التوجيه الالسلكي على  2.4غيغا
هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه الالسلكي .للتحقق من تردد جهاز التوجيه ،راجع مزودي
خدمة اإلنترنت الخاص بك أو مص نّ ع جهاز التوجيه.
المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من الالزم.
•إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من الالزم ،قد تكون اإلشارة ضعيفة وقد يتعذر
تكوينه بشكل صحيح .انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.
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بيانات التشغيل

AR

ملصق بيانات المنتج(لألردن)
الئحة اللجنة المفوضية (EU) No. 1061/2010
LG

اسم المورد أو العالمة التجارية
طراز المورد
كجم

السعة ال ُمقدرة
فئة كفاءة الطاقة
حصلت على جائزة العالمات اإليكولوجية ""EU Ecolabel
من االتحاد األوروبي بموجب الالئحة ][(EC) No 66/ 2010

**F4V5RYP

WV5149SVP
WV5149WVP
**F4V5VYP

**F4V5TYP

10.5

9

8

+++A

+++A

+++A

ال

ال

ال

كيلو وات
ساعة/
سنويًا

143

128

115

برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة كاملة

االستهالك السنوي المرجح للطاقة ( )AECكيلو واط ساعة كل
*1
سنة
استهالك الطاقة

كيلو وات/
ساعة

0.670

0.620

0.570

برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة جزئية

كيلو وات/
ساعة

0.630

0.560

0.470

برنامج القطن القياسي  40ºدرجة مئوية بحمولة كاملة

كيلو وات/
ساعة

0.560

0.460

0.410

وات

0.50

0.50

0.50

لتر/سنة

9900

9240

9020

A

A

A

عدد
الدورات
في الدقيقة

1360

1360

1360

%

44

44

44

استهالك الطاقة المقدر في وضع اإليقاف ووضع التشغيل
المستمر
االستهالك السنوي المرجح للماء ( )AWCبالليترات كل سنة

*2

تتراوح فئة كفاءة التجفيف بالعصر على مقياس من ( Gاألدنى
كفاءة) إلى ( Aاألعلى كفاءة).
أقصى سرعة دوران
الرطوبة المتبقية
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*3

*3

AR

برامج القطن القياسية

° 60 ,R +Cotton (+Cotto+درجة مئوية ° 40 /درجة مئوية

*4

وقت البرنامج
برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة كاملة

*5

برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة جزئية
برنامج القطن القياسي  40ºدرجة مئوية بحمولة كاملة
مدة وضع اإلبقاء على حالة التشغيل ()TI

*5

*5

دقيقة

292

267

267

دقيقة

258

254

214

دقيقة

248

244

214

دقيقة

10

10

10

ديسيبل (أ)

53

54

55

ديسيبل (أ)

71

71

71

انبعاثات الضوضاء الصوتية التي تنتقل عبر الهواء
مرحلة الغسيل

*6

مرحلة الدوران

*6

غسالة قائمة بذاتها
***1بنا ًء على  220دورة غسيل قياسية لبرامج القطن عند  60و 40درجة مئوية بحمولة كلية وجزئية واستهالك في الوضع منخفض الطاقة.
استهالك الطاقة الفعلي سوف يعتمد على كيفية استخدام الجهاز.
***2بنا ًء على  220دورة غسيل قياسية لبرامج القطن عند  60و 40درجة مئوية بحمولة كلية وجزئية .استهالك الماء الفعلي سوف يعتمد على كيفية
استخدام الجهاز.
***3يتحقق عند برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة كاملة أو برنامج القطن القياسي  40ºدرجة مئوية بحمولة جزئية أيهما أقل ،ويتحقق
محتوى الرطوبة المتبقية في برنامج القطن القياسي  60ºدرجة مئوية بحمولة كاملة أو برنامج القطن القياسي  40ºدرجة مئوية بحمولة جزئية ،أيهما
أكبر.
***4وفقًا للمعلومات الواردة في ملصق العناية وملصق بيانات المنتج ذي الصلة ،تُناسب هذه البرامج تنظيف المالبس القطنية عادية االتساخ ،فهي
برامج ذات كفاءة عالية بالنسبة الستهالك الطاقة والمياه معًا.
***5برنامج القطن القياسي هو  R ، T +Cotton (+Cotto+حمل كامل R ، T +Cotton (+Cotto+ ،نصف حمل ،و
 R ، S +Cotton (+Cotto+نصف حمل بالتوافق مع اللوائح  (EU) No. 1061/2010و .EN 60456
***6يُعبر عنها بالديسيبل ( dB(Aو 1بيكو واط ( )pWوتُقرب ألقرب عدد صحيح خالل مراحل الغسيل والدوران لبرنامج القطن القياسي 60º
درجة مئوية بحمولة كاملة.
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