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نظام الغسیل األوتوماتیکي .■
  تستهلک الغسالة أقل قدر ممکن من الکهرباء والماء عن طریق تحدید مستوی الماء المثالي ووقت الغسیل المناسب، وذلک بفضل تقنیة 

الذکاء االصطناعي التی تتمتع بها.

نظام منخفض الضجیج .■
تخفض الغسالة ضجیج عملیة الغسیل والدوران والتجفیف عن طریق تحسس کمیة المواد المراد غسلها.  

قفل الطفل .■
یستخدم نظام قفل الطفل لمنع األطفال من ضغط أي زر لتغییر البرنامج أثناء التشغیل.  

الغسیل بالبخار )خیار( .■
نظام الغسیل بالبخار.  

الغسیل بفقاعات الهواء )خیار(  .■
  هذا الخیار هو عبارة عن تکنولوجیا متقدمة تنتج مالیین الفقاقیع الهوائیة داخل الحوض أثناء مرحلة الغسیل, وتعمل الفقاقیع علی حل 

الجسمیات بشکل کامل وتنظیف جمیع بقع األوساخ من المالبس بشکل مرتب و لطیف.

دورة التنظیف التلقائي للحوض .■
تمکن خاصیة التنظیف التلقائي للحوض.  

نظام التکثیف الرقمي الجاف .■
نظام التکثیف الجاف مع توفیر للطاقة )للطراز الجاف(  

دلیل الستعمال الغسالة

کتیب التعلیمات
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کلمة لك
�CAMPOMATIC نشكرك علی شرائك لجاز من مجموعة

تتمیز غساالت CAMPOMATIC بسهولة اإلستخدام، وتوفیر الوقت .وهي تساعدك علی إدارة شؤون منزلك بصورة 
أفضل. یحتوي هذا الکتیب علی معلومات مهمة حول کیفیة تشغیل وصیانة غسالتك بالشكل المناسب، فیرجی قراءته بتمعن.

المحتویات 
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القطع والمیزات

مالحظة

قد تختلف األشكال الموجودة في الكتاب عن شكل غسالتكم.
لقد صّممت هذه األشكال إلظهار المیزات المختلفة لكّل األشكال الموجودة في هذا الكتاب، قد ال یضّمن شكل غسالتكم كّل هذه 

المیزات.

تصّور كّل من أجزاء ومیزات الغسالة اآللیة في هذه الصفحة.
فهیا إلى التعّرف على كأل األجزاء والمیزات قبل استخدام الغسالة.

خرطوم الدخل 
)ساخن، اختیاري(

خرطوم الدخل 
)البارد( 

حجرة المنظف  

غطاء المضخة

الباب

لوح التحكم 

حبل القدرة 

خرطوم التصریف 

األدوات المكّملة
مفتاح ربط 

)خیار(
  دلیل لتصرف

)خیار(
الغطاء
)4ea( الكتیب مدخل األنبوب
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سالمةالغسالةوالمجفف
ُتراعي هذه التعلیمات

سالمتك تهمنا.
یرجى االلتزام بالتحذیرات األساسیة التالیة للحد من مخاطر حدوث حریق، أو صدمة كهربائیة، أو اصابات عند استخدام الغسالة.

اقرأ جمیع التعلیمات قبل استخدام الغسالة

•  عدم استخدام أو تخزین السوائل القابلة لالشتعال )ُمذیبات 
التنظیف الجاف، الكیروسین، البنزین، أو ما شابه( في أو 

 بالقرب من الغسالة.
 ال تضیف سوائل قابلة لالشتعال لمیاه الغسیل.

ُتطلق هذه المواد أبخرة یمكن أن تتسبب في حدوث حریق 
أو انفجار.

•  بعد بدء الدورة، ال ُتدخل یدك في الغسالة إلى أن تتوقف 
الحركة كلًیا.

•  ال تعبث بأدوات التحكم.
•  الغسالة غیر ُمعدة لالستخدام من قبل األطفال أو المعاقین 

دون رقابة.
•  في حال تلف سلك التوصیل یجب استبداله من المصنع، أو 

وكیل الخدمة، أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.
•  إذا كان الجهاز مزوًدا بمجموعة توصیل سلك أو جهاز 

كهربائي محمول إلمداد التیار الكهربي، یتم وضعه بحیث ال 
یكون عرضة للماء أو دخول الرطوبة.

ُيرجى..
•  االستعانة بالشخص المختص فقط لتركیب واصالح 

واستبدال أجزاء الغسالة.
• إجراء صیانة دقیقة للغسالة.

•  حمایة الغسالة من العوامل الجویة وحفظها في مكان ال تصل 
فیه درجة الحرارة إلى درجة التجمد.

•  عدم تركیب الغسالة في مكان رطوبة عالیة, حیث یمكن أن 
یتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربیة أو مالمسة كهربیة.

•  توصیل الغسالة بالمقبس، والتمدیدات الكهربیة، وتوصیالت 
المیاه، وتوصیالت الصرف الصحیحة. 

تفّهم مسؤولیاتك   
•   ال تستخدم مبیضات الكلوراید والنشادر أو األحماض )مثل الخل أو مزیل الصدأ( في نفس الغسلة. حیث یمكن أن ینتج عن ذلك 

أبخرة خطرة.
• قم بنزع مقبس الكهرباء قبل محاولة إصالح الغسالة.

•  ال تقم بغسل المواد التي تتكون من األلیاف الزجاجیة في الغسالة، حیث یمكن أن تعلق جزئیات صغیرة منها في األقمشة المغسولة 
في الغسلة التالیة مما یسبب تهیًجا للجلد.

• ال ترش الماء على لوحة التحكم الخاصة بالغسالة. یمكن أن یسبب ذلك حریًقا أو صدمة كهربیة.
• في حالة المودیل ثنائي الصمام، إذا قمت بتوصیل صمام ماء واحد فقط، یمكن حدوث تسریب للماء من صمام الماء غیر الُموّصل. 

• یتم وضع الغسالة على األرض.
• لتجنب حدوث صدمة كهربیة، قم باستخدام ماسورة معدنیة للوصالت األرضیة.

• ال تقم بتجفیف المواد غیر المغسولة في المجفف.
•  األشیاء المتسخة بمواد مثل زیت الطهي، واألسیتون والكحول، والبنزین، والكیروسین، ومزیالت البقع، التربنتین، ومزیالت 

الشمع، یتم غسلها في ماء ساخن یحتوي على كمیة زائدة من المنظف قبل تجفیفها في المجفف.
•  ال یتم تجفیف مواد مثل المطاط الرغوي )الرغوة المطاطیة(، وقبعات االستحمام، والمنسوجات المضادة للماء، والمواد المدعمة 

بالمطاط والمالبس أو الوسائد المزودة بوسادات من المطاط الرغوي، في المجفف.
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سالمةالغسالةوالمجفف
تفّهم مسؤولیاتك )تابع(

• تستخدم ملینات النسیج، أو المنتجات المماثلة، وفًقا لما تحدده تعلیمات ملین النسیج.
• تتم المرحلة األخیرة من دورة العصارة بدون حرارة )دورة التبرید( لضمان ترك القطع في درجة حرارة ال تسبب تلف لها.

• قم بإزالة أي شئ من الجیوب مثل الوالعات وأعواد الثقاب.
•  ال یتم تثبیت الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق أو باب یحتوي على مفصالت على الجانب اآلخر من العصارة، بحیث 

یعیق فتح باب العصارة بشكل كامل.

تحذير، خطر الحريق واالحتراق
یمكن للمالبس المبقعة بالزیت أن تشتعل تلقائًیا، خاصًة عندما تتعرض لمصدر حرارة مثل حرارة المجفف. حیث تصبح دافئة، مما یتسبب في حدوث 
تفاعل أكسدة في الزیت. وینتج عنه حرارة. وإذا لم یتم تصریف الحرارة، یمكن أن تصبح المالبس ساخنة بما فیه الكفایة لتشتعل فیها النیران. ویمكن 

أن یسبب تكدیس، أو رّص أو تخزین المالبس المبقعة بالزیت في منع تصریف الحرارة، مما ُیشكل خطر حدوث حریق.
وإذا كان ال مفر من حدوث تلطخ لألقمشة بالخضراوات أو زیت الطهي أو منتجات العنایة بالشعر، فیجب أواًل غسلها بالماء الساخن مع منظف بكمیة 

زائدة قبل وضعها في المجفف – مما یقلل، ولیس یقضي، على الخطر.

تحذير: ال تقم أبًدا بإیقاف المجفف قبل نهایة دورة التجفیف، إال إذا تمت إزالة كافة القطع ونشرها بسرعة لتبدید الحرارة.
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تعلیمات الترکیب
فك براغي النقل

1.  قم بفك البراغي التي تركب لغایة نقل الغسالة قبل تشغیلها، 
وهي 4 براغي. قم كذلك بإزالة الحلقات المطاطیة.

   •  قد یسبب تشغیل الغسالة دون إزالة البراغي اهتزازات 
قویة  وضجیج عاٍل  وسوء أداٍء عام في وظائف الغسالة.

2.  قم بفك البراغي األربعة باستخدام مفك البراغي المرفق 
بالغسالة، واحتفظ بها الستخدامها في المستقبل.

  •  یجب تركیب براغي النقل كلما احتجت إلى نقل اآللة من 
أي مكان آلخر. 

3. یجب اقفال األثقاب بواسطة األغطیة المجودة.

موقع الغسالة
• افحص المكان الذي ترید وضع الغسالة فیه، وتأکد بأنه یحتوي علی كل ما یحتاجه عملها .

•  ال تضع غسالتك أوتحفظها في في مكان تقل حرارته عن . مئوي )32  فهرنهایت(، فالتجمد قد یؤدي إلى احداث أعطال فیها .
• ال تضع أوتحفظ أي منتجات غسیل للثیاب على الغسالة في أي وقت. 

• ضع الغسالة على أرضیة مسطحة وصلبة. 
   إن تم وضع الغسالة على أرضیة غیرمناسبة فقد یؤدي ذلك إلى إصدار ضجیج مسموع،   

  وقد یؤدي إلى اهتزازات قویة في كثیرمن األحیان، هذا عدا عن سوء في تنفیذ 
  الوظائف. إن لم تكن الغسالة متوازنة فقم بتعدیل الطرف المناسب كي تصبح 

  أفقیة تمامأ . 
•  إن تم وضع الغسالة على أرضیة مفروشة بالسجاد فیجب التأكد من أن السجاد ال یسّد   

  فتحات التهویة فیها . 
• اترك بعض المساحة حول الغسالة )2  سم من الیمین والیسار، 10 سم من الخلف(. 

•  إن تم تركیب الغسالة في مكان مصمم مسبقَا فتأکد من أن المسافة بین سطحها العلوي 
  وأسفل الحاجز العلوي فوقها هي على األقل 3  مم. 

خرطوم التصریف

حوض الغسیل

2 سم تقریبًا
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وصل خرطوم الدخل
یجب وصل الغسالة بمصدر الماء باستخدام أنابیب وصل جدیدة بشكل دائم، وتجنب إعادة استخدام خراطیم الماء المستعملة.

 في حال استخدام صنبور ماء واحد للتغذیة بالماء، فقم بوصله بصمام الماء البارد في الغسالة.
احذر أن تعكس وصلة الماء بالبارد والساخن.

للصنبور العادي
كّل من أجزاء ومیزات الغسالة اآللیة في هذه الصفحة.

فهیا إلى التعّرف على كأل األجزاء والمیزات قبل استخدام الغسالة.

3  أدخل الصنبورفي محول الصنبور وقم 
بشد البراغي األربعة بشكل متساوي 

بینما تدفع بالمحول إلى األعلى. قم بالشد 
حتى یشد مطاط المحول على الصنبور 

بشكل كامل وقوي. 

2  قم بإرخاء براغي محول الصنبور 
بالشكل المناسب كي تناسب اإلحاطة 

بالصنبور. 

1  اسحب حلقة خرطوم التزوید بالماء كي 
تفصلها عن محول الصنبور العلوي. 

6  قم بوصل خرطوم التغذیة المائیة )إلى 
الغسالة عن طریق الفتحة المخصصة 
له بتدویره باتجاه عقارب الساعة حتى 

یثبت ویشتد بالكامل.

●  تاكد من أن مجموعة الغلیف المطاطي 
موجودة في محول خرطوم الوصل.

5  صل خرطوم التغذیة بالماء بمحول 
الصنبور عن طریق شد حلقة الخرطوم 

إلى األسفل.

4  انزع الالطق وقم بفتل الوصلة B  حول 
الوصلة A  وشدها بشكل كامل.

A 7
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املياه أنبوب مدخل وصل
القدمية. األنابيب استخدام يجب وال جديدة أنابيب استخدام عبر املياه الغسالة بأنابيب ايصال يتّم أن يجب

الداخلي بالصمام األنبوب مدخل تصل أن فيجب داخلّي واحد، مياه صمام حال يوجد في أو واحدة مياه حنفية استخدام تريد حال في
الباردة. للمياه

للحنفية الباردة. املياه الساخنة ومدخل املياه مدخل بني اخللط عدم يجب مالحظة:

العادية املياه
ملدخل املعدنية احللقة ١   يجب ارخاء
حنفية مكّيف عن لفصلها األنبوب

املياه.

األربعة  املسامير ارخاء ٢   يجب
مع تتالءم كي بالطريقة املناسبة

املياه. حنفية

املياه  حنفية مكّيف يتناسب أن يجب ٣
شّد املسامير ويجب املياه حنفية مع
رفع املكّيف يتّم عندما األربعة بقّوة

املادة يساعد على لصق بشكل
املياه. بحنفية املطاطية

وادخال بشّدة   الشريط يجب ازالة   ٤
أ. الوصل بحلقة ب الوصل حلقة

مبكّيف  األنبوب مدخل وصل يجب ٥
ارخاء احللقة عبر املياه حنفّية

املدخل. آخر في املعدنية

مدخل األنبوب  مكّيف يجب وصل ٦
الغسالة باملياه، يزّود باألنبوب الذي
حركة باجتاه يدور جعله وذلك عبر

تثبيته يتّم حّتى الساعة، عقارب
بشّدة.

املطاطية من أّن املادة التأّكد •  يجب
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الشكل ملولبة املياه حلنفية
األنبوب بحنفية  مدخل وصل يجب ١
الوصل حلقة لولبة عبر وذلك املياه،
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احلاجة. اقتضت
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حّتى وتدويره، للغسالة املياه بحنفية
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املطاطية أّن املادة التأّكد من يجب *
األنبوب. مدخل داخل موجودة
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خطرصعقة كهربائیة: إن عدم اتباع التعلیمات التالیة أو عدم القدرة على اتباعها قد یؤدي إلى الموت أو إلى 
إصابات خطیرة.

• ال تصل الوصلة الباردة )األرضیة( بأنبوب الغاز.
• ال تغیر وصلة التغذیة الكهربائیة.

•  إن لم تكن متأکدًا من الوصلة األرضیة للغسالة فقم باستشارة 
خبیر كهربائي.

•  تحتاج هذه الغسالة إلى وصلة تفریغ أرضیة كهربائیة )ما 
یسمى بسالب أو البارد(.

•  إن لم یتناسب مأخذ التغذیة مع رأس التغذیة في الغسالة، 
فلیقم شخص خبیر بتركیب مأخذ مناسب للغسالة.

طريقة الوصل األرضي التي ينصح بها

هذه الغسالة مزودة بوصلة تغذیة كهربائیة A  مع وصلة تفریغ أرضیة B  للتخفیف من خطر 
الصدمة الكهربائیة، یجب وصل هذه الوصلة إلى مأخذ كهربائي مزدوج ذي أكرة تفریغ مناسبة  
C  وإن لم یتوفرلدى المستخدم مثل هذا المأخذ فیقع على مسؤولیته أن یعمل على تركیب المأخذ 

المناسب بمساعدة كهربائي مختص.

C

B

A

نظام تفريغ الماء
• إیاك أن تنسی وصل خرطوم تصریف المیاه قبل تشغیل الغسالة.

• افتح علبة الملحقات كي تحصل على خرطوم تصریف المیاه من داخل الحجرة.
• قم بوصل خرطوم تصریف الماء إلى فتحته المناسبة خلف الغسالة.

• یجب أال یقل ارتفاع قمة حوض التصریف عن 20  سم وأال یزید عن 100 فوق مستوى سطح الغسالة السفلي.

• عند تغطیس نهایة انبوب التصریف بحوض التصریف، اربطه بشكل وثیق وثبته.
• إن تثبیت خرطوم التصریف بشكل جید یحمي أرضیتك من التلف الذي قد یسببه تسریب الماء.

• إن كان خرطوم التصریف طویاًل جدًا فال تضغطه إلى داخل الغسالة، فقط یؤدي هذا الى ضجیج غیرعادي. 

ضبط المستوی
1  إن لم توضع الغسالة على أرضیة مناسبة فقط یؤدي         

ذلك إلى ضجیج مسموع، واهتزازات، وسوء في         
أداء الوظائف.

المتطلبات الکهربائیة

تحذير

تشغیل الغسالة
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المتطلبات الکهربائیة
2  اضبط مستوى الغسالة من خالل ضبط ارتفاع األقدام التي 

تستند إلیها .
   •  تأكد من عدم وجود أي مسافة بین أي قدم من أقدام الغسالة 

واألرض التي توضع علیها . 
   •  قم بتعدیل ارتفاع األرجل بتدویرها باستخدام المفك 
المرفق، وتأكد من عدم تزحزح الغسالة بعد ضبط 

االرتفاعات. 
   •  بعد القیام بعملیة تعدیل االرتفاع بشكل كامل، قم بشد حزقة 

)عزقة( تثبیت االرتفاع بشكل محكم كي تحافظ كل قدم 
الغسالة على االرتفاع الذي حددته لها .

قدم قابلة للعیار حزقة التثبیت

ملحوظة

قیجب أال یکون هناک أي تأرجح أو میالن في الغسالة ویجب أن تثبت أقدام المساند 
األربعة جمیعها علی األرض بشکل کامل.

یجب أن تشغل وتستخدم غسالتك بالشكل المناسب كي تحصل على أفضل النتائج.
یزودك هذا القسم بالمعلومات الالزمة لالستخدام.

تحضیر الثیاب للغسیل
•  قم بإغالق السحابات والكبسات والعقاقیف التي تحتویها الثیاب كي ال تتسبب بخدش الثیاب األخرى .أخرج الدبابیس والمالقط 

وجمیع األجسام الصلبة األخرى كي تتجنب خدش داخل حوض الغسیل في الغسالة.
• أفرغ الجیوب واقلبها إلى الخارج. 

• أنزل كفات األکمام واقلب ثیاب القماش الصناعي كي تمنع احداث النتوءات فیها . 
• اربط جمیع الربطات واألحزمة المثبة في الثیاب كي تمنع التلف. 

• عالج مسألة البقع واألوساخ العالقة. )انظر” ازالة األوساخ “الصفحة 29( 

تشغیل الغسالة

A 9

3 تأكد من أن الغسالة ال تمیل أو تعرج عندما تضغط على أي من زوایاها األربع.چ
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التخزين
• قم بفصل األشیاء والثیاب الثقیلة والصلبة عن الخفیفة والناعمة، وذلك حتى لو كانوا یغسلون معًا في الحالة العادیة.

• افصل الثیاب ذات االلون الداكنة عن ذات االلوان الفاتحة، وافصل الثیاب التي تتحل ألوانها في الماء عن التي ال تنحل.

افصل الثیاب حسب درجة اتساخها.األوساخ )کثیرة، عادیة، خفیفة(

افصل اللون األبیض عن األلوان األخرى.األلوان )أبیض، فاتح، داكن( 

افصل الثیاب التي ینسل قماشها عن التي تلتقط نتاف التنسیل.التنسیل )المولدة للنتاف، المجمعة لها(

ملیء الحجرة بالغسیل
•  ادخل الثیاب في حجرة الغسیل منفصلة وغیرمضغوطة ببعضها . یجب أن تتحرك قطع الغسیل بسهولة في ماء الغسیل للحصول 

على تنظیف أكثر ونتائج بال تجعید . 
• امأل الحجرة بشكل مناسب واختر اعدادات حجم الغسلة المناسبة.

• ملىء الحجرة بشكل زائد أو اختیار اعدادات غسیل قلیل لغسیل کثیرقد یؤدي إلى: 
    - تنظیف غیركافي. 

    - زیادة التجعید .
    - تنسیل زائد . 

    - تأكل واهتراء الثیاب بشكل أسرع )بسبب االحتكاك والخدش( 
• اخلط العناصر الكبیرة والصغیرة بنفس الدفعة. وازن في دفعة الغسیل كي تحصل على غسل متوازن. 

•  إن الملىء غیرالمتوازن لحجرة الغسیل قد یؤدي إلى اهتزاز أثناه الدوران السریع. 
•  خفف من وقت الغسیل عن استخدام اعدادات غسلة صغیرة الحجم، فالوت الذي تحتاجه بضعة قطع ثیاب أقل من الذي تحتاجه 

وجبة غسیل كاملة. 
•  استخدم اعدادات وجبة غسیل كبیرة الحجم كي تتجنب التجعید الذي یسببه ضغط الثیاب ببعضها وبعض النسج الصناعیة .هذه 

األنواع تحتاج إلى متسع أكبر للحركة من األنواع الثقیلة) الجینز، المناشف(. 

درج مسحوق الغسیل  إضافة مواد التنعیم الصناعیة 
•  یمكنك أن تضیف مواد تنعیم صناعیة محسوبة الكمیة إلى 

درج مساحیق الغسیل. 
•  صب الكمیة المناسبة من المواد المنعمة حسب التعلیمات 

المرفقة بها . 
•  ال تتجاوز الكمیة المحددة لك في التعلیمات، فإن تجاوزها قد 

یسبب اتساخات على األلبسة.
•  ال تفتح درج مسحوق الغسیل أثناء صب الماء في من قبل 

برنامج الغسالة.
•  ال تصب المنعمات الصناعیة مباشرة على الثیاب المراد 

غسلها . 

إضافة مسحوق الغسیل

المنعمات الصناعیة 

للغسیل الرئیسيبعد الغسیل

تشغیل الغسالة
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وظائف لوحة التحکم
■ WD11KD’s

اضغط هذا المفتاح لتشغیل أو إیقاف الطاقة الكهربائیة.

التبدیل بین حالة التشغیل و التوقف المؤقت عند الضغط.
عندما تود تغییر البرنامج الذي یعمل, اضغط زر “تشغیل / توقف مؤقت” ← اختر البرنامج 

الذي تود تغییره ← اضغط زر “تشغیل / توقف مؤقت” مرة أخرى.

یمكنك اختیار الدورة التي تریدها علمًا بأن ضوء المؤشر سوف یضيء عند اختیار الدورة. 
لمزید من المعلومات التفصیلیة, یرجى االطالع على الصفحات  رقم 14-21�

 یمكن استخدامه لضبط درجة حرارة الماء وفقًا ألنواع الغسیل التي سیتم غسلها. عند الضغط 
على هذا الزر, یتم تحدید درجة الحرارة بما یلي:

بارد, 30ْ  مئویة, 40ْ  مئویة, 60ْ مئویة, 95ْ  مئویة

عند الضغط على زر الدوران, یمكن اختیار سرعة الدوران.
إذا قمت بالضغط على “زر الدوران” فسوف یتغیر عدد الدورات في الدقیقة الواحدة .

یمكنك اختیار الدورة التي تریدها علمًا بأن ضوء المؤشر سوف یضيء عند اختیار الدورة.
عند الضغط على هذا الزر سیتم تحدید برنامج غسیل

�Pre-Wash ← Soak ← Wash

یمكنك اختیار الدورة التي تریدها علمًا بأن ضوء المؤشر سوف یضيء عند اختیار الدورة.

یمكن استخدام هذا الزر لتحدید زمن الغسیل مسبقًا.

یتم ضح البخار ضمن الحوض أثناء الغسیل لیصبح الغسیل أكثر نظافة.
إضافة الماء

استخدم هذا الخیار لتخزین برنامج تفضله على الذاكرة.

یستخدم هذا الخیار إلضافة مرحلة شطف مما قد یساعد على إزالة آثار أو بقایا مواد التنظیف.
بمجرد اختیار وظیفة الشطف اإلضافي “Rinse +” سیزید زمن الشطف و كمیة المیاه 

المستخدمة.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
يتم اختیار برنامج غسیل القطن بشكل تلقائي عند تشغیل الطاقة الكهربائیة.  .1

• اضغط زر توصیل الطاقة الكهربائیة للبدء.  
• اضغط زر التشغیل / التوقف المؤقت.  

• الوضعیة المبدئیة.  
    - البرنامج: قطن

    - الغسیل: غسیل رئیسي
    - مرات الشطف: 3 مرات 

    - درجة حرارة الماء: 40ْ  مئویة

االختیار الیدوي  .2
• اضغط زر توصیل الطاقة الكهربائیة للبدء.  

• اضغط الوضعیات التي تحتاج الستخدامها من خالل تدویر قرص اختیار البرنامج والضغط على كل زر.  
• اضغط زر التشغیل / التوقف المؤقت.  

الغسیل المحفوظ  .3
• یمكن إجراء الحجز لمدة تتراوح من 1 ساعة إلى 12 ساعة.  

   مثال: للقیام بحجز للغسل في غضون 8 ساعات.
   - إجراءات ضغط األزرار.

    * كل ضغطة على الزر تؤخر الوقت لمدة ساعة واحدة.
• أصبح الحجز جاهزًا اآلن.  

• في حال كنت ترید التحقق من البرنامج الذي تم اختیاره, قم بالضغط على زر “التشغیل / التوقف المؤقت” مرة أخرى.  
• إعداد الغسیل قبل بدء الغسیل في “موعد الحق”  

    - افتح صنبور المیاه.
    - ضع الغسیل في الغسالة و أغلق الباب.

    - ضع مسحوق الغسیل و مطري األقمشة في المكان المخصص للمنظفات.
• إللغاء “الموعد الالحق”, اضغط على زر توصیل الطاقة الكهربائیة.  

select the
program
or manual

select the
program
or manual

 اختیار برنامج

 اختیار برنامج

WD11KD's(�)_CAMP.indd   12 2012-07-03   �� 5:31:14



A-13

طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
الوظیفة  .4

• البرامج الموصى بها بناًء على نوع المالبس.  

الحمولة الخیارالحرارة المناسبةنوع القماشالبرنامج
القصوى

قطن / طبیعي

تأكد أواًل من أنه بمكن غسل المالبس 
بالغسالة )قطن أبیض, كتان, المناشف 

و المالءات(

60ºC مئویة
 30°C, ,بارد(
)40°C, 95°C

نقع
تقدیريشطف +

المالبس المصبوغة )القمصان, فساتین 
السهرة, البیجامات( و المالبس القطنیة 

البیضاء القلیلة االتساخ )المالبس 
الداخلیة..(

40ºC مئویة
  30°C ,بارد(

مئویة,
C°60 مئویة

نقع
تقدیريشطف +

األقمشة 
C°30 مئویةبولي أمید, أكرلیك, بولستراالصطناعیة

)40°C, بارد(
نقع

أقل من 3.0 كغشطف +

األقمشة الرقیقة / 
غسیل يدوي/

غسیل الصوف

المالبس الرقیقة التي تتضرر بسهولة 
أقل من 3.0 كغبارد)الحریر, الستائر ..(

مكثف
المالبس المتسخة جدًا

)الجینز األزرق, مالبس التسلق, حقیبة 
الظهر, المالبس الریاضیة ..(

60ºC مئویة
 30°C, ,بارد(
)40°C, 95°C

نقع
شطف +

یرجى الرجوع 
إلى ملصق 
التصنیف

برنامج سریع للمالبس الملونة سريع 20
أقل من 3.0 كغباردالمتسخة قلیاًل 

برنامج سریع للمالبس الرقیقة المالبس الرياضیة
والمتسخة قلیاًل

بارد
 30°C, ,بارد(

) 40°C

نقع
شطف +

یستخدم الخیار للتنظیفتنظیف الحوض
التجفیف فقط بارد)و”تجفیف” للطراز الجاف(

بدون غسیلللطراز الجاف

تصریف المیاه الموجودة في الحوض تصريف المیاه
إلى خارج الغسالة

•  النقع التمهیدي “PreWash”: في حال كان الغسیل متسخًا بشدة :نوصي باستخدام برنامج النقع التمهیدي یتوفر خیار النقع لبرامج 
غسل القطن و األقمشة االصطناعیة.

• شطف + “Rinse+”: یستخدم هذا الخیار إلضافة مرحلة شطف مما یساعد على إزالة أثار و بقایا مواد التنظیف.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج غسیل األقمشة القطنیة / الطبیعیة

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•  ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي واألولي، وضع كمیة من المنعم الصناعي 
أقل من الكمیة القصوى.

•   ضع مسحوق غسیل في المكان المخصص لغسلة ما بعد الغسیل الرئیسي فقط إن كنت قد أعددت لهذه 
 الغسلة. 

•  إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة. 

اضغط على زر التشغیل2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ــــــ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

3

قم باختیار برنامج غسیل “األقمشة القطنیة / الطبیعیة” من قرص اختیار البرنامج.
•  إن ضغطت على زر Start/Hold  بعد تشغیل الغسالة دون أن تحدد برنامجًا معینًا ، فتحدد اغسالة 

برنامج غسیل القطن كبرنامج معیاري. 
  rpmیتم اوتوماتیكیًا ضبط االعدادات على ما یلي: الحرارة 40  درجة مئویة، سرعة دوران التنشیف  •

 �800
 ,) Rinse+, Pre-Wash( إن أردت تغییر درجة الحرارة أو سرعة الدوران، أو إضافة غسالت  •

فاضغط على أزرارها الخاصة. 

4�Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره. 

ملحوظة

•  إن أردت تغییر االعدادات في أي لحظة أثناء تنفیذ البرنامج، اضغط زرStart/Hold   كي توقف العملیات بشكل مؤقت ثم اضغط 
أزرار التغییر التی ترید.

•  یمكن اختیار درجات الحرارة التالیة مع برنامج غسیل “األقمشة القطنیة / الطبیعیة”: ’بارد’, ’ْ 30 مئویة’, ْ 40 مئویة’, ْ 60 مئویة’, 
و 9530ْ  مئویة’.

• یمكن اختیار خیارات الغسیل ’النقع’, ’الشطف+’  مع برنامج غسیل “األقمشة القطنیة / الطبیعیة”.

تنبیه!

•  إن الحظت أن ماء الخرج لیس ساخنأ كفایة عندما تختار خیار الغسیل بدرجة 95  مئویة، فهذا لیس لسوء عمل في الغسالة. الغسالة 
تضیف ماء باردًا إلى الماء الحار قبل طرحه إلى الخارج، وذلك لحمایة المستخدم من خطر الحرق بالماء الحار الخارج. 

  )كن حذرًا من ماء الخرج، فبالرغم من تبریده قد یكون ساخنًا كفایة لیسبب اإلزعاج(.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج األلبسة الصناعیة

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•  ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي واألولي، وضع كمیة من المنعم الصناعي 
أقل من الكمیة القصوى.   

•  ضع مسعوق غسیل في المكان المخصص لغسلة ما بعد الغسیل الرئیسي فقط إن كنت قد أعددت لهذه 
الغسلة. 

•  إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة. 

اضغط على زر التشغیل  2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ــــــــ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

3

حدد برنامج Synthetic  باستخدام قرص محدد البرامج 
•   یتم اوتوماتیكیًا ضبط االعدادات على ما یلي: الحرارة 30درجة مئویة، سرعة دوران التنشیف 

 � rpm 800
 �)  Prewash ,  Rinse+( إن أردت تغییر درجة الحرارة أو سرعة الدوران، أو إضافة غسالت  •

فاضغط على أزرارها الخاصة. 

4 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

•  أردت تغییر االعدادات في أي لحظة أثناء تنفیذ البرنامج، اضف زر Start/Hold  كي توقف العملیات بشكل مؤقت ثم اضغط أزرار 
التغییر التی ترید.  

• یمكنك أثنا، غسل النسیج االصطناعي اإلختیاریین درجات الحرارة ’بارد’, ’°30 مئویة’, °40 مئویة’ 
 Prewash,( ییمكنك أیضًا أثناء غسل النسیج االصطناعي تشغیل أي من الوظائف :الغسیل االبتدائي، الشطف الزائد، العنایة ضد التجعد  •

 ) +Rinse
 • كمیة الغسیل المناسبة للغسیل ببرنامجSynthetic  هي 3.0 كغ. 
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج غسیل األقمشة الرقیقة / الغسیل الیدوي /غسیل الصوف

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•   ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي وضع كمیة من المنعم الصناعي أقل من 
الكمیة القصوى.    

•  إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة.

اضغط على زر التشغیل 2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ــــ ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

اختر برنامج غسیل “األقمشة الرقیقة / الغسیل الیدوي” من قرص اختیار البرنامج.3
   �400  rpm یتم اوتوماتیكیًا ضبط االعدادات على ما یلي: الماء بارد، سرعة دوران التنشیف  •

4 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

•  ال یمكن اختیار أي من البرامج.
  �)  Rinse+, Crease Care ( تشغیل أي من الوظائف: الشطف الزائد، العنایة ضد التجعد Delicate یمکنک أیضًا اثناء برنامج •

• کمیة الغسیل المناسبة للغسیل ببرنامج Delicate هي 3.0 کغ.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج الغسیل المكثف

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•   ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي واألولي، وضع كمیة من المنعم الصناعي 
أقل من الكمیة القصوى.    

•   ضع مسعوق غسیل في المكان المخصص لغسلة ما بعد الغسیل الرئیسي فقط إن كنت قد أعددت لهذه 
الغسلة. 

•  إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة.

اضغط على زر التشغیل 2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ــــ ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

3

اختر برنامج الغسیل “المكثف” من قرص اختیار البرنامج.
•  یتم اختیار درجة حرارة قدرها 60ْ  مئویة بشكل تلقائي مع سرعة دوران قدرها 1000 دورة في 

الدقیقة.
•  في حال رغبت في تغییر درجة الحرارة و سرعة الدوران أو إضافیة خیار غسیل )نقع, شطف+( 

فعلیك ضغط الزر المناسب لكل وظیفة.

4 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

•  إن أردت تغییر االعدادات في أي لحظة أثناء تنفیذ البرنامج، اضغط زر Start/Hold کي توقف العملیات بشکل مؤقت ثم اضغط 
أزرار التغییر التي ترید.

• یمكن اختیار أي درجة حرارة للغسیل باستخدام برنامج الغسیل المكثف.
• یمكن اختیار خیارات الغسیل “نقع”, “شطف+” مع برنامج الغسیل “المكثف”
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
 QUICK 20 البرنامج *

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•   ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي وضع كمیة من المنعم الصناعي أقل  من 
الكمیة القصرى.  

• إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة.

اضغط على زر التشغیل  2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ـــ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

حدد برنامج Quick  باستخدام قرص محدد البرامج 3
 � rpm  800 یتم اوتوماتیكیًا ضبط االعدادات على ما یلي: حرارة الماء بارد سرعة دوران التنشیف  • 

4 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

• ال یمكن اختیار أي من البرامج. 
• كمیة الغسیل المناسبة للغسیل ببرنامج Quick 20 هي 3.0 كغ.

WD11KD's(�)_CAMP.indd   18 2012-07-03   �� 5:31:14



A-19

طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج غسیل المالبس الرياضیة

1

ضع الغسیل في حجرة الغسیل، وضع مسحوق الغسیل والمنعمات الصناعیة في درج مسحوق الغسیل، 
وأغلق باب حجرة الغسیل. 

•   ضع مسحوق الغسیل في كل من حجرتي الغسیل الرئیسي واألولي، وضع كمیة من المنعم الصناعي 
أقل  من الكمیة القصرى.  

•   ضع مسحوق غسیل في المكان المخصص لغسلة ما بعد الغسیل الرئیسي فقط إن كنت قد أعددت لهذه 
الغسلة. 

• إن أردت أن تستخدم المبیضات ضعها مع مسحوق غسیل الغسلة الرئیسیة.

اضغط على زر التشغیل  2
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ـــ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

اختر برنامج غسیل “المالبس الریاضیة” من قرص اختیار البرنامج.3
•  یتم اختیار درجة حرارة “بارد” بشكل تلقائي مع سرعة دوران قدرها 800 دورة في الدقیقة.

4 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

•  إن أردت تغییر االعدادات في أي لحظة أثناء تنفیذ البرنامج، اضغط زر Start/Hold  كي توقف العملیات بشكل مؤقت ثم اضغط 
أزرار التغییر التي ترید . 

• یمكن اختیار درجات الحرارة التالیة مع برنامج غسیل “ المالبس الریاضیة”: ’بارد’, ’°30 مئویة’, °40 مئویة’.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج تنظیف الحوض

اضغط على زر التشغیل  1
 • تظهر شاشة LED  إشارة ´ـــ´ فقط، وتضيء جمیع البرامج. 

2
اختر برنامج “تنظیف الحوض” من قرص اختیار البرنامج.

•  یتم اختیار وضعیة ’نقع’ مع درجة حرارة “بارد” بشكل تلقائي مع سرعة دوران قدرها 400 دورة 
في الدقیقة.

3 �Start/Holdاضغط زر
 • یتم قفل الباب تلقائیًا ، وتعمل الغسالة بعد أن تحسب وزن الغسیل وتتلقى الماء من مصدره.

ملحوظة

• ال یمكن اختیار أي من البرامج.
• استخدم هذا البرنامج دون وضع أي غسیل في الغسالة.

• عدد مرات التنظیف المناسب هو مرة واحدة شهریًا.
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طریقة الغسیل و اختیار البرنامج
* برنامج تصريف المیاه

اضغط زر توصیل الطاقة الكهربائیة.1
• یظهر ضوء المؤشر إشارة ’---’ فقط

اختر برنامج “تصریف المیاه” من قرص اختیار البرنامج.2

اضغط على زر “التشغیل / التوقف المؤقت”3
• سوف تبدأ عملیة تصریف المیاه.

ملحوظة

• ال یمكن اختیار أي من البرامج.
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دایل حول برنامج أخرى مفیدة
* المهلة الزمنیة للغسیل

1

ضع الغسیل داخل االسطوانة وضع مسحقوق الغسیل والمسحوق الملطف في عابة المسحوق.
من ثم اغلق الباب.

• ضع مسحوق داخل حجرة الغسیل األساسیة  )عالمة   اا(.
• یجب أن یكون المسحوق الملطف أقل من المستوى “األقصى”..

• یجب وضع مسحوق الغسیل داخل حجرة ما قبل الغسیل في حال أردت فقط.
•  عندما ترید استخدام المبیض. یجب أن تضعة داخل حجرة الغسیل األساسیة  )عالمة   اا( باالضافة 

الى المسحوق.

اضغط على زر التشغیل.2
•  تظهر فقط على الدیود التي ینبعث منها الضوء االشارة “- --”.

3

اختر هذا البرنامج مستخدما برنامج انتقاء القرص المدرج.
•  اذا ضغط زر “انطالقظ/توقف مؤقت” بعد الضغط على زر لتشغیل من دون انتقاء برنامج یتم انتقاء 

البرنامج العادي كبرنامج افتراضي.
•  اذا أردت أن تختار “نمط الغسیل” و “سرعة الدوران” و”حرارة المیاه” یجب أن تضغط على كل 

زر مناسب.
•  یضاء زر “الوقت المحدد”.

•  اختر الوقت المحدد الذي ترید فلبرنامج “المضاد الحساسیة” اختر ساعة واحدة والبرنامج االخرى 
اختر وقت یتراوح من ساعتین الى اثني عشرة ساعة وذلك عب الضغط على الزر االمناسب.

•   یبرز الوقت الالزم لینتهي عمل هذا البرنامج.

اضغط على زر انطالق/توقف مؤقت.4
• اذا تم تشغیل هذا البرنامج لبشكل صحیح تضاء فقط أزرار “الوقت المحدد” و“االقفال”.

مالحظة

قد تختلف األشكال الموجودة في الكتاب عن شكل غسالتكم.
لقد صّممت هذه األشكال إلظهار امليزات اخملتلفة لكّل األشكال املوجودة في هذا الكتاب، قد ال يضّمن شكل غسالتكم كّل هذه امليزات.

23

مفيدة أخرى برامج حول دليل
للغسيل الزمنية املهلة *

1

املسحوق. علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

. (I I (عالمة األساسية الغسيل حجرة داخل املسحوق • ضع
األقصى“.. ” املستوى من أقّل امللّطف املسحوق يكون أن • يجب

فقط أردت في حال الغسيل، قبل ما حجرة داخل مسحوق الغسيل وضع • يجب
املسحوق. باالضافة الى ،(I I (عالمة األساسية الغسيل حجرة تضعه داخل يجب أن املبّيض. استخدام تريد • عندما

2
على زّر التشغيل. اضغط

“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

3

املدّرج. القرص برنامج انتقاء ، مستخدمًا البرنامج هذا اختر
العادي انتقاء البرنامج يتّم برنامج، انتقاء دون من زر التشغيل على الضغط بعد مؤقت“ توّقف انطالق/ ” زّر ضغط • اذا

افتراضي. كبرنامج
يجب أن تضغط ، ”حرارة املياه“ و الدوران“ ”سرعة و التشطيف“ مرات ”عدد و الغسيل“ ”منط أردت أن تختار • اذا

مناسب. زّر كّل على

4

الوقت احملّدد“. ” اضغط على زّر
”الوقت احملّدد“. يضاء زّر •

من يتراوح وقت اختر األخرى، وللبرامج ساعة واحدة، اختر للحساسية“ ”املضاّد فلبرنامج تريد، الذي احملدد الوقت • اختر
املناسب. الزّر على الضغط ساعة، وذلك عب عشرة اثني الى ساعتني

البرنامج. هذا عمل لينتهي الّالزم الوقت يبرز •

5
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

و“االقفال“. احملدد“ الوقت ” أزرار فقط  تضاء صحيح، بشكل البرنامج هذا ّمت تشغيل اذا •

مالحظة
مؤّقت“. توّقف انطالق/ ” زّر جديد على من ّمت اختياره، اضغط الذي البرنامج من تتحّقق أن • اذا أردت

احملدد“. الوقت ” انطالق قبا الغسيل لعملّية التحضير يجب •

افتح حنفّية املياه. - 

الباب. واقفل الغسالة داخل الغسيل ضع - 

املسحوق. في علبة امللّطف واملسحوق ضع املسحوق - 

انتقائها،... ّمت التي املياه وحرارة امداد املياه بسبب وذلك ، اخترته قد الذي الوقت عن بسيط مختلفًا بشكل الغسيل الفعلي النهاء الوقت يكون •

محّدد“. وقت ” انتقاء يتّم ال الصوف“، ” وبرنامج االسطوانة“ جتفيف ” لبرنامج بالنسبة •

لعملّية الغسيل. احملدد“ ”الوقت خالل من الثياب املزيد وضع ال ميكن •

٢٣

“سریع20 / تنظیف الحوض / تصریف المیاه”
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3

املدّرج. القرص برنامج انتقاء ، مستخدمًا البرنامج هذا اختر
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افتراضي. كبرنامج
يجب أن تضغط ، ”حرارة املياه“ و الدوران“ ”سرعة و التشطيف“ مرات ”عدد و الغسيل“ ”منط أردت أن تختار • اذا

مناسب. زّر كّل على

4

الوقت احملّدد“. ” اضغط على زّر
”الوقت احملّدد“. يضاء زّر •

من يتراوح وقت اختر األخرى، وللبرامج ساعة واحدة، اختر للحساسية“ ”املضاّد فلبرنامج تريد، الذي احملدد الوقت • اختر
املناسب. الزّر على الضغط ساعة، وذلك عب عشرة اثني الى ساعتني

البرنامج. هذا عمل لينتهي الّالزم الوقت يبرز •

5
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

و“االقفال“. احملدد“ الوقت ” أزرار فقط  تضاء صحيح، بشكل البرنامج هذا ّمت تشغيل اذا •

مالحظة
مؤّقت“. توّقف انطالق/ ” زّر جديد على من ّمت اختياره، اضغط الذي البرنامج من تتحّقق أن • اذا أردت

احملدد“. الوقت ” انطالق قبا الغسيل لعملّية التحضير يجب •

افتح حنفّية املياه. - 

الباب. واقفل الغسالة داخل الغسيل ضع - 

املسحوق. في علبة امللّطف واملسحوق ضع املسحوق - 

انتقائها،... ّمت التي املياه وحرارة امداد املياه بسبب وذلك ، اخترته قد الذي الوقت عن بسيط مختلفًا بشكل الغسيل الفعلي النهاء الوقت يكون •

محّدد“. وقت ” انتقاء يتّم ال الصوف“، ” وبرنامج االسطوانة“ جتفيف ” لبرنامج بالنسبة •

لعملّية الغسيل. احملدد“ ”الوقت خالل من الثياب املزيد وضع ال ميكن •

٢٣

ملحوظة
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دایل حول برنامج أخرى مفیدة
* برامج الذاكرة

1

ضع الغسیل في غرفة الغسیل، وضع المنظف والمطلف في درج المنظف.
ثم أغلق الباب.

�)II ضع المنظف في غرفة الغسیل الرئیسیة )العالمة •
• یضع المطلف أقل من الحد ’األقصى‘.

•  ضع المنظف في غرفة الغسیل السریع )العالمة I( إذا كنت ترغب في وضع مالبس للغسیل السریع 
فقط.

•  عندما ترغب في استخدام مواد التبییض، قم بوضعها في غرفة الغسیل الرئیسیة )العالمة II( مع 
المنظف.

اضغط على زر  التشغیل.2
• یظهر على الشاشة إشارة ‘-- -’.

3

باختیار برنامح ’الذاكرة‘ عن طریق الضغط على ’اختیار البرنامج‘.
•  إذا قمت بالضغط على زر ’تشغیل/ایقاف‘ بعد الضغط على زر التشغیل بدون اختیار البرنامج، یتم 

تشغیل البرنامج ’العادي‘ كخیار افتراضي.
•  إذا كنت ترغب في تسجیل ’برنامج غسیل‘ و’دورة غسیل‘ و’مواد الشطف‘ و”سرعة التجفیف”، قم 

باختیار القیم التي ترید تغییرها عن طریق الضغط على كل زر منها واستخدام ’اختیار البرنامج‘.

اضغط على زر انطالق/توقف مؤقت.4
• اذا تم تشغیل هذا البرنامج لبشكل صحیح تضاء فقط أزرار “الوقت المحدد” و“االقفال”.

ملحوظة

• في حالة تشغیل برنامج ُمسجل، یتم حفظ هذه البیانات تلقائًیا.
•  في حالة تغییر برنامج اإلعداد خالل التشغیل، قم بالضغط على زر ’بدء/ایقاف مؤقت‘ الیقاف العملیة وتغییر البرنامج الذي ترید تغییره 

عن طریق الضغط على كل زر مقابل.
•  في حالة إضافة المالبس أثناء التشغیل، قم بالضغط على زر ’بدء/إیقاف مؤقت‘، ثم زر ’فتح الباب‘، ثم قم بفتح الباب وضع المالبس 

في غرفة الغسیل ثم أغلق الباب واضغط زر ’بدء/إیقاف مؤقت‘ مرة أخرى.
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دایل حول برنامج أخرى مفیدة

24

فقط للغسيل *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

”الغسيل“.٣ على زّر الضغط عبر الذي تريد الغسيل“ منط ” اختر
العادّي. ”الغسيل برنامج فورًا انتقاء • يتّم

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
املياه. من كمّية اقفال بابها وزيادة بعد الغسالة • تعمل

٢٤

فقط للتشطيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

”التشطيف“.٣ على زّر الضغط عبر الذي تريد ” التشطيف مكرات عدد ” اختر
العادّي“. ”الغسيل برنامج فورًا انتقاء • يتّم

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
املياه. من كمّية اقفال بابها وزيادة بعد الغسالة • تعمل

فقط للدوران *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

”الدوران“.٣ على زّر الضغط عبر الذي تريد الدوران“ نظام ” اختر
باردة“. ” مياه انتقاء فورًا حرارة • يتّم

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
. بابها اقفال بعد الغسالة • تعمل

1

2

3

4
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٢٤
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•  یتم انتقاء فورا حرارة میاه “باردة”.
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التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

مالحظة

قد تختلف األشكال الموجودة في الكتاب عن شكل غسالتكم.
لقد صّممت هذه األشكال إلظهار امليزات اخملتلفة لكّل األشكال املوجودة في هذا الكتاب، قد ال يضّمن شكل غسالتكم كّل هذه امليزات.

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت

“سریع20 / تنظیف الحوض / تصریف المیاه”

)1:00, 2:00, 3:00, 4:00(

٢٥

التجفيف *

املسحوق.١ علبة في امللّطف واملسحوق الغسيل مسحقوق وضع االسطوانة الغسيل داخل ضع
ثّم اغلق الباب. من

على زّر التشغيل.٢ اضغط
“-- -” االشارة الضوء  ينبعث منها الديود التي فقط على • تظهر

٣

”التجفيف“. على زّر الضغط عبر الذي تريد التجفيف“ نظام ” اختر
      ← قوّي“ ”  ← الغسيل“ حجرة ” زّر على الضغط عبر التجفيف انتقاء نظام الزّر، يتّم هذا على الضغط يتّم عندما

الغسيل“. حجرة ” ← احلديد“ ”  ← منخفضة“  حرارة توّقف ←  ”  ← “(٣:٠٠ ،٢:٠٠ ،١:٠٠ ) الوقت ”
توّقف مؤقت. انطالق/ زّر على اضغط 

توّقف مؤقت.٤ انطالق/ زّر على اضغط 
بابها . اقفال بعد الغسالة - تعمل

مالحظة
امللّطف. أو املسحوق الغسيل يجب استخدام مسحوق • ال

مفتوحة. الباردة املياه حنفية كانت ما اذا التأّكد يجب •

دقيقة،  ٣٠ ملّدة برنامج التلطيف بعدها تشغيل التحّكم، ويتّم شاشة لوحة على عالمة  التوالي على تظهر البرنامج، هذا انتهاء • بعد
الغسالة. اطفاء يتّم ثّم ومن

الثياب. ال جتّفف أن ميكن ”البطانيات“، و ”الصوف“، برنامج في •

الغسالة. من عند استخراجها الثياب درجة حرارة الى االنتباه يجب •

أم ال. الثياب جاّفة كانت اذا مسبقٌا ما فيجب التأّكد بعد التجفيف، املالبس في التشويه أو التجّعد بعض تلحظ قد •

التجفيف. نظام تغّير أن يجب جّيدة، نتائج جتفيف على لم حتصل اذا •

تريد. البرنامج الذي بعد اختيار وذلك مؤّقت“، توّقف انطالق/ ” زّر ثّم ومن جتفيف“ ” زّر فاضغط على واحد، في آن وجتّففها الثياب تغسل أن • اذا أردت
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دایل حول برنامج أخرى مفیدة
* قفل الطفل

اضغط على زري ’غسیل‘ و ’درجة الحرارة‘ مًعا أثناء العملیة.1

یعمل فقط زر التشغیل، أثناء تشغیل نظام قفل الطفل ُمفّعال.2

عندما یكون نظام قفل الطفل ُمفّعال، یتم عرض كلمة ’CHL‘ على ’18:88‘�3

إللغاء تفعیل نظام قفل الطفل، اضغط على زري ’غسیل‘ و ’درجة الحرارة‘ مًعا.4
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الصیانة
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کیفیة تنظیف الفلتر
Filter FrameLint Filter

FILTER CONTAINER

CAP

CASE
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RIB

SUIT

CAP
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 إزالة البقع
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autobalancer

حل المشاکل

مخطط التوصیل
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مواصفة
WD11KD’s

X 645 X 850 600البعاد )مم(

)RPM( سرعة دوران التجفیفMAX 1400

0.03MPa ~ 0.8MPa (0.3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2)ضغط الماء أثناء العمل

 DWC-LD'S

 DWD-LD'S

(OPTION)

(OPTION)

(OPTION)

(OPTION)

(OPTION)

(OPTION)

مخطط التوصیل
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