
ÀÇñÓÑ ¿ÇLqÉñÜÓÓAΔ

<   KqÜÑ EânÓA‹ ¿ÇLbtñÑ EAÇÉÜÓÓ_é ¿Çè¿TZfl.

<   Ã¿ΔKeÜñá ¿ELÄAÕ‚ ïU}~ ¿ÇåZ‡Â ¡NâAÂ ¿ÇLbtñÑ.

<   |ÓFÑ KbtñÑ ãÓ[fi ¿Çt_AÇé, vhÓë ¡|\¡ ã[fi ¿ÇKqÉñÜAΔúAÖÉé ‡EqâAïé. 

‡aÄ\¿ ÇÄá

<

ÖèÀïÓÓÓÓÓÓÓÑ : 

   مع تطبيق تقنية نانو سيلفر ..... جتاوز مرحلة غسل وتعقيم 
ثيابك وتخلص أيضا من الروائح الكريهة (خيار).  

TK15's
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UP

DRYTEN
UP UP

> dâFèÕ ¿†AÂ ¿ÇUAÕ

EqZ ¿̂LqÜA ¿Çt_AÇé, ¡sÉ~

dâFèÕ ¿†AÂ ∏TAÇé j\¿Œ EeÜA‹

‡¿TZ º ïèQZ dÜA‹ ÇÉÜAÂ ¿ÇUAÕ.

> dâFèÕ ¿†AÂ ¿ÇFAÕÀ

   EqZ ¿̂LqÜA ¿Çt_AÇé,  

¡sÉ~ dâFèÕ ¿†AÂ.

> ÖÓZWÓÓÑ ̂ÓÓAôÓÑ ¿ÇLÓÓÓânñx

> ̂ÉÅ úå\EÓÓÓAÂ

> ÖZWÑ ÖÉkx ¿†ëÈ

> ÖZWÑ ̂AôÑ ¿ÇLânñx

> ÇèTé ¿ÇLUÄá

> ÖwLA… úå\EAÂ

> ¿ÇâAEi

> ¡ÕQÓÓÑ |AEÓÓÓÓÉé ÇÉLqZïÓÓÑ

   ∏TAÇé ̂ÉÅ ¿ÇÄå\EAÂ Öä    ¡̂ë⁄vë 

À¿pó ÇL]‡ïZ ̂ÉÅ ¡Õgó.

> ̂ÓÓÓÓÉÅ ¡Õgó

3

٢
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ال تعبث بمفاتيح التحكم   •
•  هذا الجهاز غير معد لالستخدام من قبل األطفال أو الكبار في 

السن دون رقابة.
•  يجب مراقبة األطفال الصغار لضمان عدم عبثهم باآللة.

•  في حال تعرض الكبل الكهربائي للتلف، يجب أن يتم استبداله 
من قبل المنتج أو وكيل خدمته أو شخص مؤهل لتفادي 

التعرض للخطر.
•  في حال كانت اآللة موصولة على محول كهربائي أو جهاز 

خرج متنقل يجب وضعه في مكان ال يتعرض فيه لرذاذ الماء 
أو الرطوبة.

•  في حال كانت الغسالة من الطراز ذي الصمامين، فإذا قمت بوصل صمام مدخل الماء البارد فقط، في حين جرى اختيار 
حرارة الماء بالمستوى الحار أو الدافىء، يمكن أن يحدث تسرب للماء من صمام مخرج الماء غير الموصول.

122

٣

TK15's(�)_CAMP.indd   3 2012-08-16   �� 5:47:55



C

UP DOWN

A

B

C

B

UP

A

DOWN

٤

TK15's(�)_CAMP.indd   4 2012-08-16   �� 5:47:59



20Cm

A
B

C

B

A

٥

TK15's(�)_CAMP.indd   5 2012-08-16   �� 5:48:00



TAPE

Rubber
Packing

Rubber
Packing

٦

TK15's(�)_CAMP.indd   6 2012-08-16   �� 5:48:01



٧

TK15's(�)_CAMP.indd   7 2012-08-16   �� 5:48:01



REMAIN

RES.
MIN.

٨

… LÓÓÓÓÓÓA†¿ÇèmñwÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓé¿

يمكن استخدامه لضبط وقت الغسيل وقت النقع  •
 •  عند الضغط على الزر، سوف يتكرر وقت الغسيل على النحو التالي :

18 ← نقع ← 0 ← 6 ← 10 ← 14

يمكن استخدامه لضبط عدد مرات الشطف  •
 •  عند الضغط على الزر، سوف يتكرر عدد مرات الشطف على النحو التالي

3 شطف ← 4 شطف ← 0 شطف ← 1 شطف ← 2 شطف 

يمكن استخدامه لضبط وقت الدوران   •
 •  عند الضغط على الزري، سوف يتكرر وقت الدوران على النحو التالي: 

3 ← 1 ← 0 ← 9 ← 7 ← 5

يمكن استخدامه لضبط وقت التجفيف الدرواني بعد الدوران  •
 •  عند الضغط على الزر، سوف يتكرر وقت التجفيف الدوراني على النحو التالي :

0 ← 40 ← 30 ← 20 ← 10

يمكن استخدام هذا المفتاح لحفظ الغسيل أو تأخيره.

أجعد ← اقتصادي ← المالبس الرقيقة ← البطانيات ← المالبس الرياضية ← مالبس األطفال

تو قیف مؤ قت
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٦. األسلوب الرقيق 
     •   هذا الخيار فعال للمالبس الرقيقة القابلة للغسل والتي يمكن أن تتعرض للتلف بسهولة (الحرير، الساتين.....الخ).

(الحد ١٫٢ كجم لكل دفعة غسيل)
ال تضع المالبس الجلدية والشامواه لغسلها في حوض الغسيل.  •

يرجى استخدام المنظفات الحيادية فقط.  •
تثبيت درجة الحرارة على "البارد".  •

عدم تغيير مستوى الماء.  •

٤. مسار العناية بمالبس األطفال؛ 
     •   هذا الخيار فعال لمالبس األطفال (الحد 1.2 كجم لكل دفعة غسيل) 

مراحل ضغط الزر؛
ثبتها على 
"العناية بمالبس الطفل" 

اضبط إلى 
مستوى ودرجة 
حرارة الماء 

٥. مسار المالبس الرياضية؛
     •   هذا الخيار فعال بالنسبة للغسيل الناعم والملوث بشكل خفيف. 

مراحل ضغط الزر؛ 
اضبط على 
"المالبس الرياضية" 

اضبط إلى 
مستوى ودرجة 
حرارة الماء 

اضبط على 
"المالبس الرقيقة" 

٩

TK15's(�)_CAMP.indd   9 2012-08-16   �� 5:48:21



العملية اجلزئية و اجلمع بني العمليات
إجراءات العمليةالعلملية الجزئية
التحكم بوقت 

الغسيل و وقت 
النقع

• إذا لم  ترغب بعملية الغسيل عليك تعديل أوقت الغسيل لتصبح ٠ دقيقة.
التحكم بأوقات 

الشطف

• إذا لم ترغب بوقت الشطف، عليك تعديل أوقات الشطف لتصبح ٠ مرة.
• إذا اخترت الشطف بالرش، سوف يضاء مؤشر "الشطف بالرش".

التحكم بوقت 
الدوران

• إذا لم تكن ترغب بعملية الدوران، عليك تعديل وقت الدوران ليصبح ٠ دقيقة
التحكم بتوقيت 

التجفيف
الدوراني

• استخدم كمية قليلة من الغسيل
• يقوم التجفيف بالدوراء بإزالة الرطوبة أيضا، كما أنه يختصر وقت التجفيف.

• ال يمكن اختيار التجفيف بالدوران مع المسارات األخرى.
الدوران فقط

تجفيف الماء فقط

•  بعد االنتهاء من العملية التي تم اختيارها، سوف يعطي الطنان المعلومات التي يجب اتباعها. عندئذا سوف تفصل الطاقة 
عن آلة الغسيل تلقائيا.

 "LE" بعد االنتهاء من عملية "تجفيف الماء فقط"، سوف يعطي الطنان المعلومات التي يجب اتباعها و سوف تظهر  •
في وحدة التحكم بالطاقة (PCB). عندئذا لن تفصل الطاقة عن آلة الغسيل تلقائيا. في تلك الحالة أغلق الباب (الغطاء) و 

اضغط "الطاقة" لفصل الطاقة.

مع إغالق الباب (الغطاء)قم بتعديل مستوى و حرارة الماء اختر وقت الغسيل أو وقت النقع

مع إغالق الباب (الغطاء)قم بتعديل مستوى و حرارة الماء اختر أوقت الشطف

مع إغالق الباب (الغطاء)

مع إغالق الباب 
(الغطاء)

مع إغالق الباب 
(الغطاء)

مع إغالق الباب 
(الغطاء)

اختر وقت التجفيف 
بالدوران 

اختر وقت الدوران

اختر وقت الدوران

اختر وقت الدوران

ضبط وقت الغسيل
أو

ضبط أوقات الشطف

١٠
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١١

اإلجراءات العامة للتشغيل
إضافة المنظف  .١

يجب استخدام مسحوق منظف فقط.   (١)  
يجب استخدام الكمية الصحيحة من المنظف طبًقا لتعليمات الشركة المصنعة.   (٢)  

ينصح باستخدام منظف ذات رغوة قليلة وسريع الذوبان.   (٣)  
يجب عدم استخدام كمية زائدة من المنظف. يمكن أن يسبب رغاوي كثيرة وتفسد عملية الغسيل وأداء الشطف.   (٤)  

 

إضافة المبيض (خطوة اختيارية)  .٢
عند الرغبة، أضف مبيض كلور سائل طبًقا للكمية المقاسة في مدخل المبيض.    (١)  

استخدم الكلور السائل فقط في مدخل المبيض. لالستخدام اآلمن، أتبع تعليمات الشركة المصنعة.   (٢)  
تجنب طرطشة أو تنقيط أو سكب المبيض في سلة الغسالة. مالمسة المبيض غير المخفف لألقمشة يمكن أن يتلفها.  (٣)  

(٤)  ال تستخدم هذا الموزع في إضافة مسحوق الكلور أو المبيض اآلمن الملون إلى حمل الغسيل. يستخدم الموزع   
لمبيض الكلور السائل فقط. 

إضافة المنعم (خطوة اختيارية)  .٣
(١)  صب منعم األقمشة السائل في موزع المنعم طبًقا للكمية الموصى بها. تجنب تنقيط وسكب أي كمية من منعم   

األقمشة على المالبس مباشرة. 
ال تتجاوز خط التعبئة. التعبئة الزائدة يمكن أن تتسبب في التوزيع المبكر للمنعم.   (٢)  

ال تفتح (تسحب) حاوية المنظف عند إمداد الماء.   (٣)  
يوضع منعم األقمشة السائل تلقائًيا في حلة الغسيل أثناء عملية الشطف النهائية.   (٤)  

أغلق غطاء (باب) الغسالة.   .٤

 .(POWER) اضغط على زر الطاقة  .٥

اختر دورة الغسيل  .٦
  دورة الغسيل اآللية لها ستة أوضاع: المالبس المجعدة، األغطية، الغسيل االقتصادي، العناية بمالبس األطفال، المالبس 

الرياضية والمالبس الحساسة (راجع صفحة ٩) 

اضغط على زر بدء تو قيف مؤ قت.     .٧
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تو قیف مؤ قت
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١٦

TK15's

630 x 1004 x 670

AC 220~240V/50Hz

47

550

90100

6070

0.03MPa ~ 0.8MPa 

(0.3kgf/cm2~8kgf/cm2 = 2.94N/cm2~78.4N/cm2)

0.03MPa ~ 0.8MPa 

(0.3kgf/cm2~8kgf/cm2 = 2.94N/cm2~78.4N/cm2)

• اسم برنامج االختبار و إعدادت البرنامج
ر + مستوى الماء عالي + أبدأ.  مشعّ

 الغسيل الرئيسي: ٤٠ درجة (ماء حار ٦٠ درجة، ماء بارد ٢٠ درجة) شطف : ٢٠ درجة.
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