
البرامج
عرض عام تفصيلي للبرامج  صفحة 7.

ميكن اختيار درجة احلرارة وعدد لفات العصر بشكل شخصي بصرف النظر 
عن البرنامج املختار وسير مراحله.

املنسوجات التي تتحمل كثرة االستعمالCottons  )أقطان(
  Prewash 

)غسل أولي(
املنسوجات التي تتحمل كثرة 

االستعمال، غسل أولي عند 30°م
  Easy-Care 

)منسوجات سهلة العناية(
املنسوجات سهلة العناية

  Prewash 
)غسل أولي(

املنسوجات سهلة العناية، غسل أولي 
عند 30°م

أنواع مالبس مختلفةMixed Load  )غسيل مختلط(
  Delicate/Silk 

)حساس/حرير(
املنسوجات احلساسة القابلة للغسل

الصوف القابل للغسل يدويا/في الغسالةWool /  )صوف(
ويتم بعده العصرRinse  )شطف(

املالبس املغسولة يدوياSpin  )عصر(
تصريف ماء الشطف مع الوظيفة Drain  )تصريف(

 )بدون عصر نهائي( 
  Gentle Spin 

)عصر خفيف(
املالبس املغسولة يدويا مع عدد لفات 

منخفض للعصر
  SuperQuick 15’ 

)سريع جدا(
برنامج قصير

املنسوجات التي تتحمل كثرة االستعمالSensitive  )حساس(
  Sportswear 
)مالبس رياضية(

املنسوجات املصنوعة من األلياف الدقيقة

  Dark Wash 
)مالبس داكنة اللون(

املنسوجات داكنة األلوان

135 4 2

 يرجى قراءة هذا الدليل ودليل التركيب املنفصل قبل 
تشغيل الغسالة.

... اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( فيضيء 
كال الرمزين  + YES في شاشة البيان. وفي حالة إضاءة الرمز NO ال 

ميكن فتح باب الغسالة.
اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(.  -

أوضاع الضبط الشخصية
اإلشارات

 2.  ضبط شدة 
الصوت لـ ...

إشارات األزرار

1.  تفعيل وضع الضبط 
اخلاص بشدة صوت 

اإلشارات

* رمبا حتتاج الختيار 
الوظيفة عدة مرات.

 أدر درجة 
 واحدة، اترك 

الزر

اضغط الزر 
وثبته

اضبط على   أدر درجة 
واحدة، تضيء
شاشة البيان

إشارات التنبيه

اضبط شدة اضبط على  
الصوت* 

اضبط شدة 
الصوت* 

أدر درجة 
واحدة

مباشرة

الغسالة التي اقتنيتها
تهانينا القلبية - فقد وقع اختيارك على جهاز منزلي حديث يتميز بالكفاءة العالية من 

ماركة بوش. وتتميز هذه الغسالة بالتوفير في استهالك املاء والطاقة.
لقد مت فحص كل غسالة تغادر مصنعنا بعناية للتأكد من كفاءة أدائها لوظائفها وخلوها 

من أية عيوب.
www.bosch-home.com :املزيد من املعلومات

ستجد بيانات االتصال مبركز اخلدمة اإلقليمي بجميع الدول في كتيب اخلدمة املرفق.

التخلص من املخلفات بشكل ال يضر بالبيئة
 يجب التخلص من جميع مواد التغليف وفقا لإلرشادات البيئية.

هذه الغسالة معتمدة وفقا للمواصفة األوروبية EEC/2002/96 فيما يتعلق باألجهزة 
.(WEEE) الكهربائية واإللكترونية القدمية 

وحتدد هذه املواصفة اإلطار العام الساري في جميع دول االحتاد األوروبي السترجاع 
األجهزة القدمية وإعادة تدويرها.
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1 ................................................................................................. البرامج  �
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 حماية البيئة/إرشادات التوفير
ضع دائما في الغسالة أقصى كمية غسيل متاحة للبرنامج املعني.  -

اغسل الغسيل عادي االتساخ بدون غسل أولي.  -
-  بدال من البرنامج Cottons 90 °C  )أقطان 90°م( اختر البرنامج 

  EcoPerfect أقطان 60°م( والوظيفة اإلضافية(  Cottons 60 °C
)غسل اقتصادي(. حيث إن ذلك يعطي مستوى نظافة مقارب مع خفض استهالك 

الطاقة بشكل كبير.
-  ضع كميات مواد الغسل تبعا لتعليمات اجلهة الصانعة ودرجة عسر املاء.

-  في حالة جتفيف الغسيل بعد ذلك في مجفف املالبس، اختر عدد لفات العصر وفقا 
للدليل الصادر عن اجلهة الصانعة للمجفف.

االستعمال املطابق للتعليمات
الغسالة مخصصة فقط لالستخدام املنزلي،  �

�  ُتستخدم لغسل املنسوجات القابلة للغسل في الغساالت األوتوماتيكية 
والصوف القابل للغسل يدويا مبحلول غسيل،

�  ُتستخدم للغسل مباء الشرب البارد ومواد الغسل والعناية املتدوالة في 
األسواق املناسبة لالستخدام في الغساالت األوتوماتيكية.

ال تترك األطفال بالقرب من الغسالة دون رقابة.  -  
-  ال يجوز استخدام الغسالة من قبل األطفال أو األشخاص الذين   

ليست لديهم دراية بتعليمات التشغيل.
أبعد احليوانات األليفة عن الغسالة.  -  

التحضير للغسل
  يجب أن يتم التركيب بشكل سليم فنيا وفقا لدليل 

التركيب املنفصل.

فحص حالة الغسالة
ال تقم أبدا بتشغيل الغسالة إذا كان بها ضرر.  -

أبلغ مركز خدمة العمالء.  -

توصيل القابس الكهربائي
البد أن تكون األيدي جافة.  

أمسك فقط من القابس.  

فتح صنبور املاء

احلجيرة I: مادة غسل للغسل األولي
احلجيرة 2: ُمنعم مالبس، نشا

احلجيرة II: مادة غسل لدورة الغسل الرئيسية، مزيل عسر املاء، مادة تبييض، ملح إزالة البقع

قبل الغسل ألول مرة
قم بالغسل مرة واحدة دون وضع غسيل في الغسالة  صفحة 9.

ينتهي البرنامج عندما ...
... يومض الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( ويظهر -0- في 

شاشة البيان.

ميكنك إضافة غسيل، عندما ...  صفحة 5

أوضاع الضبط الشخصية
أزرار الوظائف االختيارية

ميكنك تغيير عدد لفات العصر ودرجة احلرارة قبل وأثناء تشغيل البرنامج املختار. وترتبط النتائج بسير مراحل البرنامج.
Temp.°C  )درجة احلرارة °م(

ميكنك تغيير درجة حرارة الغسل املبينة. وترتبط درجة حرارة الغسل القصوى املتاحة لالختيار بالبرنامج املضبوط في 
حينه.

 االنتهاء خالل
عند اختيار البرنامج تظهر مدة البرنامج املختار. وميكنك تأخير بدء تشغيل البرنامج قبل بدء البرنامج. كما ميكن ضبط 

 W Ready in وقت »االنتهاء« على مراحل مقدار كل منها ساعة واحدة وحتى 24 ساعة كحد أقصى. كرر الضغط على الزر
)االنتهاء خالل(، إلى أن يتم عرض عدد الساعات املرغوب )h = ساعة(. اختر الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة 

غسيل(.
 لفة في الدقيقة )عدد لفات العصر في الدقيقة/بدون عصر نهائي(

ميكنك تغيير العدد املبني للفات العصر. ويرتبط عدد لفات العصر األقصى املتاح لالختيار باملوديل والبرنامج املضبوط 
في حينه.

الوظائف اإلضافية  والعرض العام للبرامج، انظر صفحة 7
  SpeedPerfect 

)غسل سريع(
للغسل في وقت قصير نسبيا مع جودة غسل ُتقارب جودة الغسل باستخدام البرنامج 

القياسي. أقصى كمية غسيل  العرض العام للبرامج، صفحة 7.

  EcoPerfect 
)غسل اقتصادي(

للتوفير في استهالك الطاقة مع جودة غسل ُتقارب جودة الغسل باستخدام البرنامج 
القياسي.

  Reduced Ironing 
)كي خفيف(

دورة عصر خاصة، وبعدها يتم نفش الغسيل. عصر نهائي خفيف - وتزداد النداوة 
املتبقية بالغسيل بشكل بسيط.

  Aqua Plus 
)ماء إضافي(

زيادة مستوى املاء ودورة شطف إضافية، إطالة مدة الغسل. مناسب للمناطق التي يوجد 
بها ماء يسر بدرجة عالية أو لتحسني نتائج الشطف بشكل إضافي.

وظيفة أمان األطفال وإضافة غسيل

Childproof lock/ 
Appliance lock 

)وظيفة أمان األطفال/
غلق الغسالة(

ميكنك تأمني الغسالة ضد أي تغيير يتم عن طريق اخلطأ للوظائف املضبوطة.
التشغيل/اإليقاف: اضغط الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( وثبته ملدة 

5 ثوان بعد بدء/انتهاء تشغيل البرنامج.
ملحوظة: ميكن أن تظل وظيفة أمان األطفال فعالة حتى التشغيل التالي للبرنامج حتى 

بعد إيقاف الغسالة.
ومن ثم ميكنك إيقاف فعالية وظيفة أمان األطفال قبل تشغيل البرنامج ثم إعادة تفعيلها 

عند اللزوم مبجرد تشغيل البرنامج.
YES + 
Reload

)إضافة غسيل(

 إذا أردت إضافة املزيد من قطع الغسيل بعد بدء تشغيل البرنامج، فاختر الزر 
Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(. وسوف تقوم الغسالة بالتأكد من 

إمكانية إضافة غسيل.
الرمزان  + YES يضيئان: ميكن إضافة غسيل.

.YES +  يومض: انتظر إلى أن يضيء الرمزان NO الرمز
.YES +  ملحوظة: ال تفتح الباب إلى أن يضيء كال الرمزين

الرمز NO: ال ميكن إضافة غسيل.
ملحوظة: لدواعي السالمة يظل باب الغسالة مؤمن القفل عندما يكون مستوى املاء عاليا 

و/أو عند ارتفاع درجة احلرارة أو أثناء العصر.
ملواصلة تشغيل البرنامج اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(.

الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(
ُيستخدم لتشغيل البرنامج أو إلضافة غسيل في الغسالة ولتفعيل/إيقاف فعالية وظيفة أمان األطفال.

إخراج الغسيل
افتح باب الغسالة ثم أخرج الغسيل.

في حالة تفعيل الوظيفة  )بدون عصر نهائي(: أدر مفتاح اختيار البرنامج 
 على برنامج Drain  )تصريف( أو اختر عدد لفات العصر. 

اختر الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(.

غلق صنبور املاء
غير ضروري في موديالت Aqua-Stop  ارجع إلى دليل التركيب.

اإليقاف
أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى Off )إيقاف(.

أبعد أية أجسام غريبة - خطر الصدأ.  -
-  اترك باب الغسالة ودرج مواد الغسل مفتوحني حتى يتبخر املاء 

املتبقي.

مع البرامج ذات درجة احلرارة العالية: 
تبريد الغسيل: اختر برنامج Rinse  )شطف(.  -

اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(.  -
مع البرامج ذات درجة احلرارة املنخفضة نسبيا:

-  اختر البرنامج B Spin )عصر( أو البرنامج Drain  )تصريف(.
اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(.   -

إيقاف البرنامج

تغيير البرنامج عندما ...
... تختار سهوا برنامجا خطأ:

أعد اختيار البرنامج.  -
-  اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(. فيبدأ 

البرنامج اجلديد في العمل من بدايته.

غطاء فتحة الصيانة

درج مواد الغسل وبه 
2 ،II ،I احلجيرات

باب الغسالة

لوحة االستعمال

احللة

فرز الغسيل ووضعه في الغسالة
 اتبع تعليمات العناية الصادرة عن اجلهة الصانعة. 
 تراعى املعلومات املذكورة على تيكيت العناية بخصوص الغسيل. 
 يراعى النوع واللون ودرجة االتساخ ودرجة احلرارة. 
ال تتجاوز الكمية القصوى للغسيل  صفحة 7.
يجب مراعاة املعلومات املهمة  صفحة 6.
 ضع قطع الغسيل الكبيرة والصغيرة معا في الغسالة. 
أغلق باب الغسالة. واحرص على عدم انحصار قطع الغسيل بني باب الغسالة ومطاط اإلحكام.

 حدد الكمية وفقا لكل من: 
 كمية الغسيل ودرجة االتساخ ودرجة ُعسر املاء )ميكن معرفة ذلك من 
 خالل مرفق املياه( وتعليمات اجلهة الصانعة.
قم مبعايرة سائل الغسل في إناء املعايرة املناسب ثم ضعه في احللة. 

وضع مواد الغسل والعناية في الغسالة

قم بتخفيف ُمنعم املالبس ومواد احلفاظ على نضارة املالبس غليظة القوام 
بواسطة املاء. حيث مينع هذا حدوث أي انسداد.

ضبط** ومواءمة البرامج

الغسل

الغسل

    إرشادات مهمة
احلفاظ على الغسيل والغسالة

يجب اتباع إرشادات اجلهة الصانعة عند حتديد كمية جميع مساحيق الغسل واملواد املضافة واملنظفات.  -
قم بتفريغ جيوب املالبس.  -

انتبه إلى األجزاء املعدنية )مشابك األوراق وغيرها(.  -
قم بغسل األشياء احلساسة في كيس قماشي )اجلوارب، الستائر، السوتيانات املقواة(.  -

حابات( وأغلق األزرار. أغلق السوست )السَّ  -
قم بتنظيف اجليوب وثنيات املالبس من الرمل بواسطة فرشاة.  -

أبعد حلقات تعليق الستائر أو ضعها بداخل كيس قماشي.  -
الغسيل املتسخ بدرجات مختلفة

اغسل املالبس اجلديدة مبفردها.
ال تقم بعمل غسل أولي. اختر الوظيفة اإلضافية SpeedPerfect  )غسل سريع( اتساخ بسيط

عند اللزوم.
قم بعمل معاجلة أولية للبقع إذا لزم األمر.

ضع كمية غسيل أقل في الغسالة.اتساخ شديد
اختر برنامجا مع غسل أولي.

النقع  ضع املالبس ذات نفس اللون في الغسالة
ضع مادة تليني االتساخات/مادة الغسل طبقا لبيانات اجلهة الصانعة في احلجيرة II. أدر مفتاح اختيار البرنامج على 

برنامج Cottons 30 °C  )أقطان 30°م( واضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(. وبعد 
حوالي 10 دقائق اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( إليقاف البرنامج بشكل مؤقت. مبجرد 
انقضاء مدة النقع املرغوبة اضغط على الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( مرة أخرى ملواصلة البرنامج، 

أو اختر برنامجاً آخر.
النشا  ال يجوز أن يكون الغسيل معاجلا بواسطة ُمنعم املالبس.

تتاح عملية التنشية في جميع برامج الغسل شريطة استخدام محلول النشا. ضع كمية النشا في حجيرة ُمنعم املالبس 
طبقا لتعليمات اجلهة الصانعة )قم أوال بتنظيفها عند اللزوم(.

الصبغ/إزالة األصباغ
يجب أن تتم عملية الصبغ في حدود االستخدامات املنزلية العادية فقط. فقد تتسبب األمالح في تعرض االستانليس 

ستيل للصدأ. احرص دائما على اتباع تعليمات اجلهة الصانعة لألصباغ! ال تستخدم الغسالة في إزالة صبغة املالبس!

Start/ الزر 
Reload

الوظائف 
اإلضافية

شاشة البيان/مفتاح اختيار البرنامج
أزرار الوظائف االختيارية

 درجة احلرارة     C° 90 – اختيار درجة احلرارة ) = بارد(

  24h          Ready in – 1ينتهي البرنامج بعد
)االنتهاء خالل(                   

اختيار عدد لفات العصر )*حسب املوديل( أو  )بدون عصر نهائي، 
)لفة/دقيقة(    *1200 – الغسيل يظل في ماء آخر دورة شطف، شاشة البيان - - -(

بيانات مسار عمل البرنامج:
الغسل، الشطف، العصر، مدة البرنامج أو انتهاء البرنامج (-0-)
وظيفة أمان األطفال  صفحة 5
افتح باب الغسالة وأضف الغسيل  صفحة 4، 5

بيانات احلالة

1

2

مفتاح اختيار البرنامج ُيستخدم 
لتشغيل وإيقاف الغسالة وكذلك 

الختيار البرنامج. ميكن إدارة 
املفتاح في كال االجتاهني.

** عندما يومض الرمز  في شاشة 
 البيان، تكون وظيفة أمان األطفال فعالة 

 إيقاف الفعالية، صفحة 5.

الوظائف اإلضافية وأزرار الوظائف االختيارية 
 أوضاع الضبط الشخصية، صفحة 5.

 Start/Reload اضغط الزر 
)تشغيل/إضافة غسيل( 

جميع األزرار حساسة، لذلك تكفي ملسة 
خفيفة. وفي حالة ملس األزرار وتثبيتها لفترة 

طويلة نسبياً يتم أوتوماتيكياً استعراض 
3خيارات الضبط.
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قيم االستهالك  حسب املوديل
مدة املاء***الكهرباء***الكميةالبرنامج

البرنامج***
2:36 ساعة60 لتر0.55 كيلوواط/ساعة7 كجم*Cottons 30 °C  )أقطان 30°م(

2:36 ساعة60 لتر0.69 كيلوواط/ساعة7 كجم*Cottons 40 °C  )أقطان 40°م(

2:41 ساعة60 لتر1.33 كيلوواط/ساعة7 كجم*Cottons 60 °C  )أقطان 60°م(

2:48 ساعة64 لتر2.00 كيلوواط/ساعة7 كجمCottons 90 °C  )أقطان 90°م(

1:37 ساعة55 لتر0.55 كيلوواط/ساعة3 كجم*Easy-Care 40 °C  )منسوجات سهلة العناية 40°م(
1:03 ساعة32 لتر0.48 كيلوواط/ساعة3 كجمMixed Load 40 °C  )غسيل مختلط 40°م(

41 دقيقة31 لتر0.21 كيلوواط/ساعة2 كجمDelicate/Silk 30 °C  )حساس/حرير 30°م(

40 دقيقة39 لتر0.19 كيلوواط/ساعة2 كجمWool 30 °C /  )صوف 30°م(
.EN60456 مت ضبط البرنامج إلجراء االختبار طبقا للمواصفة السارية  * 

إشارة إلى اختبارات املقارنة: استخدم كمية الغسيل املذكورة مع عدد اللفات األقصى للعصر الختبار برامج االختبارات.

الوظيفة البرنامج
استهالك الكميةاإلضافية

الطاقة سنوياً
استهالك املاء 

سنوياً 
**Cottons 40/60 °C  EcoPerfect  )أقطان 60/40°م( 

)غسل اقتصادي(
 197 كيلوواط/3.5/7 كجم

ساعة
10560 لتر

**  مت ضبط البرنامج إلجراء االختبار وحتديد قيم ملصق الطاقة طبقا ملواصفة االحتاد األوروبي EU/2010/30 مع املاء البارد )15°م(.
 ***  تختلف القيم الفعلية عن القيم املذكورة وفقا لضغط املاء ودرجة عسره ودرجة حرارة املاء الداخل ودرجة احلرارة احمليطة ونوع 

الغسيل وكميته ودرجة اتساخه ومادة الغسل املستخدمة وتقلبات اجلهد الكهربائي والوظائف اإلضافية املختارة.

     إرشادات األمان
احرص على قراءة دليل االستعمال ودليل التركيب وجميع املعلومات األخرى اخلاصة بالغسالة وتصرف طبقا لذلك.  -

احتفظ مبستندات الغسالة الستعمالها فيما بعد.  -
ال تنزع القابس الكهربائي أبدا من خالل جذب السلك.خطر الصعق الكهربائي  -

ال تقم أبدا بتوصيل/نزع القابس الكهربائي بأيد مبتلة.  -
في حالة الغساالت القدمية غير املستخدمة:خطر على احلياة

انزع القابس الكهربائي.  -
اقطع السلك الكهربائي وقم بإبعاده مع القابس.  -

-  قم بكسر قفل باب الغسالة. وبذلك ال ميكن أن يتعرض األطفال للحبس بالداخل وال 
تكون هناك خطورة على حياتهم. 

أبعد العبوات ورقائق وأجزاء التغليف بعيداً عن متناول األطفال.خطر االختناق  -
احفظ مواد الغسل والعناية بعيدا عن متناول األطفال.خطر التسمم  -

-  قطع الغسيل التي سبق معاجلتها مبواد تنظيف محتوية على مذيبات، مثل مزيالت خطر االنفجار
 البقع/مذيبات التنظيف ميكن أن تتسبب في حدوث انفجار عند وضعها في الغسالة.

لذلك يجب قبل ذلك شطف قطع الغسيل يدويا بعناية.
قد يصبح باب الغسالة ساخناً جداً.خطر اإلصابة  -

احترس عند تصريف مادة الغسل الساخنة.  -
ال تصعد على الغسالة.  -

ال تستند على باب الغسالة وهو مفتوح.  -
ال تضع يدك داخل احللة إذا كانت ال تزال تدور.  -

احترس عند فتح درج مواد الغسل أثناء تشغيل الغسالة.  -
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العناية بالغسالة
قبل الغسل ألول مرة

:II ال تضع غسيال في الغسالة. افتح صنبور املاء. ضع ما يلي في احلجيرة
حوالي لتر واحد تقريبا من املاء   -

مادة الغسل )معايرة وفقا لبيانات اجلهة الصانعة لالتساخات البسيطة ووفقا للدرجة املناسبة لعسر املاء(  -
 اضبط مفتاح اختيار البرنامج على Easy-Care 60 °C  )منسوجات سهلة العناية 60°م( واختر الزر 

Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(. عند انتهاء البرنامج، أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى Off )إيقاف(.

جسم الغسالة، لوحة االستعمال
مُيسح جيدا باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة.  -

ال تستخدم أية مناديل أو قطع إسفنجية أو مواد تنظيف خادشة )منظفات اإلستانلس ستيل(.   -
-  قم بإزالة بقايا مواد الغسل واملنظفات فورا.

ُيحظر التنظيف باستخدام تيار مائي.  -
تنظيف درج مواد الغسل ...

.1

.2

.3

.4

.5

... في حالة وجود بقايا من مواد الغسل أو ُمنعم املالبس.
اسحب الدرج للخارج، اضغط املعاير إلى أسفل، وأخرج الدرج متاما. 

خللع املعاير: اضغط املعاير بإصبعك من أسفل إلى أعلى.
قم بتنظيف كل من صحن سحب مادة الغسل واملعاير باملاء والفرشاة ثم قم بتجفيفهما.

قم بتركيب املعاير وتثبيته )ركب األسطوانة على اخلابور الدليلي(.
أدخل درج مواد الغسل.

اترك درج مواد الغسل مفتوحا حتى جتف بقايا املاء.

حلة الغسل
اترك باب الغسالة مفتوحا حتى جتف احللة. 

بقع الصدأ - استخدم مادة تنظيف خالية من الكلور، وال تستخدم ليف معدني.
إزالة الترسبات اجليرية               تأكد من عدم وجود غسيل في الغسالة.

قم بإزالة الترسبات اجليرية طبقا لتعليمات اجلهة الصانعة ملادة إزالة الترسبات اجليرية. ولن تضطر للقيام بذلك إذا 
كنت تستخدم الكمية الصحيحة من مادة الغسل.

التحرير االضطراري للقفل، عند انقطاع التيار الكهربائي مثال

.1

.2

.3

 يستمر البرنامج في العمل عند سريان التيار الكهربائي مرة أخرى. إال أنه عند الرغبة في 
إخراج الغسيل ميكن فتح باب الغسالة كما هو مشروح فيما يلي: 

خطر اإلصابة بحروق!
قد تكون مادة الغسل والغسيل ساخنني. عند الضرورة اتركهما يبردا أوال.

ال تضع يدك داخل احللة إذا كانت ال تزال تدور.
ال تفتح باب الغسالة طاملا أن املاء ظاهر من خالل الزجاج.

أدر مفتاح اختيار البرنامج على الوضع Off )إيقاف( ثم انزع القابس الكهربائي.
قم بتصريف مادة الغسل  صفحة 10.

اجذب وسيلة التحرير االضطراري للقفل إلى أسفل بواسطة أداة مناسبة ثم اتركها.
وبعد ذلك ميكن فتح باب الغسالة.

خطر الصعق الكهربائي. اخلع القابس الكهربائي.   -
خطر االنفجار. ال تستخدم أية مذيبات. الصيانة- 

مضخة محلول الغسل
أدر مفتاح اختيار البرنامج على الوضع Off )إيقاف(، ثم اخلع القابس الكهربائي.

افتح غطاء فتحة الصيانة واخلعه.1.

 بالنسبة للموديالت املزودة بخرطوم تصريف: اخلع خرطوم التصريف من وسيلة التثبيت 2.
 واسحبه من جسم الغسالة. اسحب اإلناء للخارج.

 انزع سدادة اإلحكام، وقم بتصريف محلول الغسل.
أعد تركيب سدادة اإلحكام ثم قم بتركيب خرطوم التصريف في وسيلة التثبيت.

 بالنسبة للموديالت غير املزودة بخرطوم التصريف: قم بفك غطاء املضخة بحرص عن 2*
طريق إدارته إلى أن يبدأ تصريف محلول الغسل. إذا كان غطاء فتحة اخلدمة نصف ممتلئ، 

 فأغلق غطاء املضخة ثم قم بتفريغ غطاء فتحة اخلدمة. كرر هذه اخلطوات إلى أن يتم تصريف 
محلول الغسل بشكل كامل.

.3

.4
قم بفك غطاء املضخة بحرص )ماء متبقي(.

 قم بتنظيف احليز الداخلي والقالووظ اخلاص بغطاء املضخة وكذلك جسم املضخة 
)يجب أن تظل الطارة املروحية ملضخة محلول الغسل قابلة للدوران(.

.5

.6
أعد تركيب غطاء املضخة ثم اربطه بإحكام.

أعد تركيب غطاء فتحة اخلدمة ثم أغلقه.

 ملنع تصريف مادة الغسل في املرة القادمة للغسل دون االستفادة منها: ضع لتراً من املاء في 
احلجيرة II ثم قم بتشغيل Drain  )تصريف(.

خرطوم التصريف في منفذ التصريف
أدر مفتاح اختيار البرنامج على الوضع Off )إيقاف(، ثم اخلع القابس الكهربائي.

قم بحل حلقة املشبك اخلاصة باخلرطوم، وأخرج خرطوم التصريف بحرص )ماء متبقي(.1.

.2

.3
قم بتنظيف خرطوم التصريف ووصلة منفذ التصريف.

 قم بتركيب خرطوم التصريف مرة أخرى وقم بتأمني موضع التوصيل عن طريق حلقة املشبك 
اخلاصة باخلرطوم.

مصفاة خرطوم سحب املاء
خطر الصعق الكهربائي

ال تضع جتهيزة أمان املاء HydroSafe في املاء )حيث إنها حتتوي على صمام كهربائي(.

.1

.2

.3

.4

.1

.2

تقليل ضغط املاء في خرطوم سحب املاء: 
أغلق صنبور املاء.

اختر أي برنامج )ما عدا Spin  )عصر(/Drain  )تصريف((. 
 اختر الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(. اترك البرنامج يعمل 

ملدة 40 ثانية تقريبا. 
أدر مفتاح اختيار البرامج على الوضع Off )إيقاف(. واخلع القابس الكهربائي. 

تنظيف املصفاة:
حسب املوديل:

اخلع اخلرطوم من صنبور املاء.
قم بتنظيف املصفاة بفرشاة صغيرة.

 و/أو بالنسبة للموديالت القياسية واملوديالت املزودة 
:Aqua-Secure بنظام

اخلع اخلرطوم من اجلانب اخللفي للغسالة، 
أخرج املصفاة بواسطة كماشة ثم قم بتنظيفها.

قم بتوصيل اخلرطوم وتأكد من إحكامه ضد التسريب.

-  خطر اإلصابة بحروق. 
اترك محلول الغسل يبرد.   

ما العمل عندما ...-  أغلق صنبور املاء. 
قم بتثبيت/إعادة تركيب خرطوم التصريف الصحيح.املاء يتسرب.  -

أحكم ربط قالووظ ربط خرطوم سحب املاء.  -
ال يتم سحب املاء.

ال يتم سحب مادة الغسل.
ألم يتم اختيار الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل(؟  -

هل صنبور املاء غير مفتوح؟  -
هل املصفاة مسدودة؟ قم بتنظيف املصفاة  صفحة 10.  -

هل خرطوم سحب املاء مثني أو منحصر؟  -
وظيفة األمان فعالة. هل مت إيقاف البرنامج؟  صفحة 4.ال ميكن فتح باب الغسالة.  -

هل اخترت الوظيفة  )بدون عصر نهائي(؟  صفحة 3، 4.  -
هل ميكن الفتح فقط عن طريق وسيلة التحرير االضطراري للقفل؟  صفحة 9.  -

-  هل اخترت الزر Start/Reload  )تشغيل/إضافة غسيل( أو Ready in البرنامج ال يعمل.
)االنتهاء خالل(؟

هل باب الغسالة مغلق؟  -
هل وظيفة أمان األطفال فعالة؟ قم بإيقاف فعاليتها  صفحة 5.  -

هل اخترت الوظيفة  )بدون عصر نهائي(؟  صفحة 3، 4.ال يتم تصريف مادة الغسل.  -
قم بتنظيف مضخة تصريف محلول الغسل  صفحة 10.   -

قم بتنظيف ماسورة التصريف و/أو خرطوم التصريف.  -
ال يوجد خطأ - مستوى املاء أسفل النطاق املرئي.املاء غير مرئي في احللة.  -

 نتيجة العصر غير مرضية.
الغسيل مبلل/رطب للغاية.

-  ال يوجد خطأ - نظام مراقبة عدم التوازن ألغى دورة العصر بسبب عدم توزيع 
 الغسيل بالتساوي.

قم بتوزيع قطع الغسيل الكبيرة والصغيرة بالتساوي داخل احللة.
هل مت اختيار الوظيفة االختيارية Reduced Ironing  )كي خفيف(؟   -

 صفحة 5.
هل اخترت عدد لفات عصر منخفض للغاية؟  صفحة 5.  -

مدة البرنامج تتغير أثناء دورة 
الغسل.

-  ال يوجد خطأ - يتم مواءمة مسار البرنامج على الوضع املثالي بالنسبة لعملية الغسل 
املعنية. وميكن أن يتسبب ذلك في تغيرات في مدة البرنامج في ش اشة البيان.

ال يوجد خطأ - نظام مراقبة عدم التوازن يقوم مبعادلة عدم التوازن.دورة العصر تتكرر عدة مرات.  -

وجود ماء متبقي في حجيرة 
مواد العناية.

ال يوجد خطأ - لن تتأثر فعالية مادة العناية سلبا.  -
عند اللزوم قم بتنظيف املعاير  صفحة 9.  -

ظهور رائحة غير مستحبة في 
الغسالة.

 -  قم بتشغيل البرنامج Cottons 90 °C  )أقطان 90°م( دون غسيل. 
استخدم مادة غسل قياسية.

 بيان احلالة  يومض.
قد تتسرب الرغوة من درج 

مواد الغسل.

-  هل استخدمت كمية كبيرة للغاية من مادة الغسل؟ اخلط مقدار ملعقة واحدة من 
ُمنعم املالبس مع نصف لتر من املاء ثم ضعهم في احلجيرة II )ليس مع املالبس 

الثقيلة واملنسوجات املبطنة بالريش الناعم!(.
-  قم بتقليل كمية مادة الغسل في دورة الغسل القادمة.

حدوث ضجيج شديد 
واهتزازات و »حركة« أثناء 

دورة العصر.

هل قمت بتثبيت أرجل الغسالة؟  -
قم بتأمني أرجل الغسالة  دليل التركيب.  

هل قمت بفك وسائل تأمني النقل؟  -
قم بفك وسائل تأمني النقل  دليل التركيب.  

حدوث ضجيج أثناء دورات 
العصر والتصريف.

قم بتنظيف مضخة محلول الغسل  صفحة 10  -

شاشة البيان/ملبات البيان ال 
تعمل أثناء التشغيل.

هل التيار منقطع؟  -
هل انفصلت املصاهر؟ قم بإعادة توصيل/استبدال املصهر.   -

في حالة تكرار حدوث اخللل، اتصل مبركز خدمة العمالء.  -
فترة عمل البرنامج أطول 

من املعتاد.
-   ال يوجد خطأ - نظام مراقبة عدم التوازن يقوم مبعادلة عدم التوازن من خالل 

تكرار توزيع الغسيل.
ال يوجد خطأ - نظام مراقبة الرغاوي فعال - هناك دورة شطف إضافية فعالة.  -

وجود رواسب ملادة الغسل 
على الغسيل.

-  حتتوي مواد الغسل اخلالية من الفوسفات في بعض األحيان على رواسب ال تذوب 
في املاء.

-  اختر البرنامج Rinse  )شطف( أو امسح الغسيل بفرشاة بعد غسله.
إذا لم تتمكن من التغلب على اخللل بنفسك )اإليقاف/التشغيل( أو إذا كانت هناك حاجة لإلصالح:

أدر مفتاح اختيار البرنامج على الوضع Off )إيقاف(، ثم انزع القابس الكهربائي من املقبس.
11أغلق صنبور املاء واتصل مبركز مركز خدمة العمالء  دليل التركيب.

صفحة 6.
صفحة 8 واإلرشادات الواردة في 

 راجع جدول قيم االستهالك في 
ض عام للبرامج 

البرامجعر
°م

حلد 
ا

صى
األق

 نوع 
الغسيل                

ضافية، معلومات
الوظائف اإل

 )أقطان(
 C

ottons
 - 90 °C

7 كجم/ 
4 كجم*
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حسب املوديل اإلرشادات التي تظهر في شاشة البيان 
 F: 16.أغلق باب الغسالة بشكل صحيح، قد يكون الغسيل منحصرا
 F: 17،افتح صنبور املاء متاما، خرطوم سحب املاء مثني أو منحصر

قم بتنظيف املصفاة  صفحة 10، ضغط املاء منخفض للغاية.
 F: 18.10 مضخة تصريف مادة الغسل مسدودة، قم بتنظيف مضخة تصريف مادة الغسل  صفحة

خرطوم التصريف مسدود/ماسورة التصريف مسدودة، قم بتنظيف خرطوم التصريف عند منفذ التصريف 
 صفحة 10.

 F: 21.خطأ باحملرك. اتصل مبركز خدمة العمالء
 F: 23.9وجود ماء في احلوض السفلي، وجود تسريب في الغسالة. اتصل مبركز خدمة العمالء

الغسالة

ar دليل االستعمال


