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C120T/C140T

Semi-Automatic Washing Machine
Models without Pump

INSTRUCTION MANUAL
Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA
WWW.CAMPOMATIC.COM

Made in China
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ال تصله بانبوب  قم بتوصيل قابس التيار في مقبس متصل باالرضي.
 غاز،حنفية،خط تلفون او بمانعة الصواعق.

 يجب تصليح الغسالة لدى فني متخصص من قبل شركة كامبوماتك.
 صممت هذه الغسالة الستعمال منزلي فقط.

الفولطية الرئيسية في تأكد من ان الفولطية المبينة على الجهاز تتوافق مع 
 .بيتك قبل ان تصل الجهاز

بل التغذية الرئيسي، يجب افي حال حصول ضرر او تلف لك
استبداله فوراً عن طريق كامبوماتك او مركز الصيانة المخول من 

قبل كامبوماتك لتجنب االضرار التي قد تنجم عنه.
 
 
 
 
 سنم55من  م و2تمديد الخرطوم اقل من  -في الماء نهاية خرطوم التفريغ مغمور تدعال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارشادات للسالمة و المتانة:
دون مراقبننة فقننط بعنند تزوينندهم  الغسننالةيمكننن لالطفننال اسننتعمال 

 بكافة تعليمات االستعمال و ارشادات االمان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارشادات التركيب:

ال ترش الماء على 
 الفاتيح

ال تضع الغسالة في مكان عالي 
 الرطوبة

الغسالة تحت اشعة ال تضع 
 الشمس

يجب مراقبة االطفال لكي ال 
 يلعبوا بالغسالة

 ال تسحب القابس بواسطة الكابل
تأكد من تفريغ الماء تماماً من 

 خالل الخرطوم

ال تمأل بماء ما فوق 
 درجة 70

ال تمسح الغسالة بمادة شديدة 
 االلتهاب

من اي  ابقى الغسالة بعيداً 
 مصدر حرارة

ضع المالبس الدقيقة داخل 
 كيس من النايلون

ابرم القطع ذو الكثيرة 
الوبر من الداخل الى 

 الخارج

تأكد من ان ال وجود الي 
ذو الحد  قطع معدنية او
 القاطع
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 حل المشاكل:
 

 الحل الممكن قبل استدعاء الصيانة المشكلة

 ال تغسل

بالغسيل ليس تأكد من ان مفتاح التحكم -
 على موقع التوقيف

 تأكد من ان اداة الغسيل ليسة عالقة-
 افحص الفيوز-ال كهرباء؟ -

 ال تعصر

تأكد من ان مفتاح التعصير ليس على -
 موقع التوقيف

 تأكد من ان الغطاء مقفالً باحكام-
تأكد من ان االلبسة موزعة تماماً داخل -

 الجرن و ليس في جهة واحدة فقط

 الماءال تفرغ 
 تأكد من ان خرطوم التفريغ عالي-
 تأكد من ان خرطوم التفريغ ليس مطعوجاً -
 تأكد من ان خرطوم التفريغ ليس مجلداً -

ال قوة في 
 الغسيل

 هل هناك كمية عالية من االلبسة؟-
 هل الكهرباء ضعيفة؟-هل الحزام رخو؟-

 مالحظات للتعصير:
 
 
 
 
 
 

 التعصير    وزع المالبس داخلال تضع االيدي داخل     ضع غطاء 
 جرن التعصير            في مكانه                 جرن التعصير

 
 

 كيفية االعتناء بالغسالة:
اسحب القابس من الكهرباء. امسح الغسالة بقطعة قماش جافة. نظف جميع 

 الفالتر.
 كيفية االستعمال:

جرن الغسيل و  ليتر بالدقيقة داخل81ال يجب على تدفق الماء ان يتخطى 
 ليتر بالدقيقة داخل جرن التفويح اذا وجد تحكم بمدخل الماء.80

: حرك مفتاح نوع الغسيل وفقاً لنوع االلبسة. امأل B,D,Fالئحة التحكم 
بالماء حتى العالمة المناسبة. ضف المسحوق ثم االلبسة. حدد وقت الغسيل 

غ متأكداً من ان بتحريك مؤقت الغسيل. عند اتنهاء الغسيل حول الى تفري
 مؤقت الغسيل على الصفر.

: ضع مفتاح دورة الغسيل على غسيل/شطف. امأل بالماء A,Cالئحة التحكم 
حتى العالمة المناسبة. ضف المسحوق ثم االلبسة. حدد وقت الغسيل بتحريك 

مؤقت الغسيل. عند اتنهاء الغسيل حول الى تفريغ متأكداً من ان مؤقت 
 الغسيل على الصفر.

: حرك مفتاح نوع الغسيل وفقاً لنوع االلبسة. امأل بالماء Eالئحة التحكم 
حتى العالمة المناسبة. ضف المسحوق ثم االلبسة. حدد وقت الغسيل بتحريك 

مؤقت الغسيل. عند اتنهاء الغسيل حول الى تفريغ متأكداً من ان مؤقت 
 الغسيل على الصفر

 
 :الملحقات

 
 خرطوم مدخل الماء

 صيرغطاء التع
 
 
 

 صارة        خرطوم ادخال الماءغطاء الع    
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 كيفية االستعمال:
التشطيف يمكنك سكب الماء للتفويح بعد التفريغ او تعصير : عند الشطف

 الكامل قبل التشطيف )انها الطريقة المفضلة خاصة لتوفير الماء(.
دقائق. تعاد  5-3الطريقة العادية للشطف: امأل الجرن بالماء و شّطف لفترة 

 مرات. 3-2هذه العملية 
 عادي ناعم الغسيل

ثياب -قطن-كتان صوف نوع القماش
 عمل

 5-3 وقت الغسيل
 دقائق 55-5 دقائق

: )متوفرة فقط على بعض الموديالت( هذه نظام التعصير مع اضافة ماء
الميزة لتفويح اسرع. يستحسن استعمال هذه الميزة قبل الشطف. حول الثياب 

الى جرن التعصير. امأل بالماء لفترة دقيقة ثم شغل مؤقت التعصير الكثر 
 من دقيقة.

: انقل المالبس الى جرن التعصير و اقفل الغطاء. التعصير حتى التنشيف
حول مؤقت التعصير الى الوقت المناسب وفقاً لنوع االقمشة. لقد بدأت عملية 

 التنشيف.
 

في حال ان الغسالة مجهزة بمضخة 
 ماء:

كيفية استعمال الغسالة هو نفسه ان  -
لتشغيل  –كانت مع او من دون مضخة. 

المضخة، ضع مفتاح الغسيل على عالمة 
 –عند برم مؤقت التعصير يبدأ التعصير و تبدأ المضخة بالعمل.  –التفريغ. 

احياناً تعمل  –يجب تعليق نربيش الضخ على علو ال يتخطى المتر الواحد. 
المضخة من دون ضخ ماء. هذا طبيعي، انقل الخرطوم الى االسفل و عند 

 تدفق الماء، رد الخرطوم الى مكانه.

 الئحة التحكم:
 مدخل الماء-5
 مفتاح التحكم-2

 بدورة الغسيل
 مفتاح التحكم-3

 بنوع الغسيل
 مؤقت الغسيل-4
 مؤقت التعصير-5
 مفتاح التحكم-6/7

 بنوع الغسيل
 مفتاح التحكم-8

 بتوزيع الماء
 مدخل الماء-9

 لمرشة التفويح
 

 وضعية المفاتيح
 و مداخل الماء
 قد تختلف من 
 طراز الى آخر!

 
 
 
 
 

 Mpa 3.30/  3.0ضغط مدخل الماء االقصى و االدنى: 
 
 
 

ة مد نوع المالبس
 التعصير

 دقيقة 2-5 القمصان
المالبس 
 دقيقة 5-3 الداخلية

 دقيقة 5 مالبس العمل
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كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM

 صنع في الصين

C550T/C650T/C850T 
C120T/C140T

 غسالة جرنين
طراز بدون مضخة


