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تحذیرات األمان
الرجاء قراءة واتباع احتیاطات السالمة.

قد تسبب إصابات خطیرة أو وفاة.

تحذیر

ال تسمح لألطفال باستخدام الغسالة وحدھم.

zzھذه الغسالة غیر مخصصة لالستعمال من قبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) المعاقین،
أو المرضى نفسیا ،أو األشخاص الذین ال یوجد عندھم خبرة ومعرفة ،إال إذا تم مراقبتھم أو
إعطائھم تعلیمات بخصوص استعمال ھذه الغسالة من قبل شخص یعرف كیفیة استعمال ھذه
الغسالة وذلك من أجل سالمتھم.
zzال تدع األطفال یلعبون في الغسالة الكھربائیة.

ال تفعل ما یلي أبداً فیما یتعلق بقابس وكبل الكھرباء.

(لمنع الحریق أو الصدمة الكھربائیة)
z zال تقم بتوصیل أو فصل كبل الكھرباء ویدك مبتلة.
z zال تمسك أو تسحب كبل الكھرباء عند إزالة القابس من المقبس.
z zال تستخدم كبل كھرباء أو مقبس تالف .إذا حدث تلف في كبل الكھرباء ،یجب استبداله من
قبل الشركة المصنعة ،أو وكیل خدماتھا ،أو أشخاص مؤھلین لتجنب الخطر.
z zاستخدام مقبس یفي بمتطلبات التصنیف الخاصة بھذا الجھاز .ال تستخدم محول قابس أو كبل
تمدید.
z zدائما أدخل قابس الكھرباء في المقبس بالكامل.
z zامسح قابس الكھرباء بشكل دوري بقطعة قماش جافة( .الغبار المتراكم یجمع الرطوبة ،مما
قد یتسبب في فشل العزل ،ویؤدي إلى نشوب حریق).
z zافصل كبل الكھرباء قبل التنظیف.
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تحذیر
ال تقوم بفك أوتصلیح أوتعدیل الجھاز بنفسك أبداً.

zzفي حالة العطل أو اإلخفاق (في حالة انبعاث أدخنة أو رائحة حريق وما إلى ذلك،).
أوقف االستخدام فوراً ،وافصل كبل الكھرباء ،واطلب أقرب مركز خدمة لإلصالح.

(لمنع االنفجار أو الحریق)
z zعلى سبیل المثال :الكیروسین ،أو الغازولین ،أو البنزین/التینر ،أو الكحول ،إلخ.

ال تلمس الحوض حتى یتوقف تماما.

تحذیرات األمان

أبعد الغسالة عن النار.
ال تضع مواد قابلة لالشتعال أو مالبس مع مثل ھذه األشیاء المعلقة في الحوض.
ابعد ھذه األشیاء عن الجھاز.

(لمنع اإلصابة)
z zإذا لم یتوقف الحوض في غضون  15ثانیة عند فتح الغطاء أثناء عملیة التجفیف بالدوران
السریع ،أوقف الجھاز فوراً واستدعي فني الصیانة.

تو ُّفر تأريض.

(لمنع الصدمات كهربائية بواسطة الدائرة الكهربائية القصيرة).
z zاطلب فني الصيانة للقيام بعمل التأريض.

سالمة سخان الماء

z zفي ظل ظروف معینة ،یمكن أن ینتج غاز الھیدروجین في سخان الماء الساخن الذي لم
یتم استخدامه لمدة أسبوعین أو أكثر .یمكن أن یكون غاز الھیدروجین منفجراً في ظل ھذه
الظروف .لمنع احتمال وقوع أضرار أو إصابات ،یجب تشغیل جمیع محابس الماء الساخن
في منزلك ،والسماح بتدفق المیاه لعدة دقائق قبل التوصیل بالغسالة .وھذا سیسمح بخروج
أي غاز ھیدروجین بالداخل .حیث ان غاز الھیدروجین قابل لالشتعال ،ویحذر التدخین
أو استخدام لھب مكشوف أو تشغیل أجھزة أثناء إجراء ھذه العملیة.
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تحذیرات األمان

(يُتبع)

قد یسبب إصابات أو أضرار بالممتلكات.

تنبیه

ال تغسل ،أو تشطف ،أو تجفف المالیات أو المالبس المقاومة للماء.

(لمنع اإلصابة أو ضرر الوحدة الرئیسیة ،أو الجدران ،واألرض ،أو المالبس المراد غسلھا،
أو تسرب المیاه إذا سقط الجھاز أو تذبذب بشكل كبیر أثناء التجفیف بالدوران)
zzالمعطف الواقي من المطر ،والبدل الرطبة ،إلخ.

قم بحفظ الجھاز بعیدا عن أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.

(لمنع حدوث خلل أو تشوه)

أغلق محبس الماء بعد التشغیل.

(لمنع تسرب الماء)
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تنبیه
انتبه لما یلي

zzكن حذرً ا حتى ال تؤذي أصابعك.

تحذیرات األمان

أغلق الباب برفق عندما
يكون مفتوحً ا على آخره.

كن حذرً ا من غلق
الغطاء المفاجئ.

zzیجب استخدام مجموعات الخرطوم الجدیدة المزودة مع الجھاز ،ویجب عدم استخدام
مجموعات الخرطوم القدیمة.
zzال تسد الفتحات الموجودة في الوجه السفلي بسجاد ،إلخ.
zzال تدخل یدیك أو قدمیك تحت الوحدة الرئیسیة.
(لمنع اإلصابة التي تحدث نتیجة األجزاء الدوارة).
zzال تتسلق أو تضع أشیاء ثقیلة على الجھاز.
(لمنع التشوه والكسر الذي یؤدي إلى اإلصابة)
zzإذا انكسر الغطاء ،أوقف استخدام الجھاز على الفور.
(لمنع التشوه والكسر الذي یؤدي إلى اإلصابة)
zzهذا الجهاز ال يصلح إال للمنسوجات التي عليها عالمة بإمكانية غسلها في الغسالة.
zzال تستخدم ماء تزید درجة حرارته على  60درجة مئویة.
zzال توصل محابس اإلمداد بالماء الساخن والبارد بشكل خاطئ.
ً
zzاعتماداً على سخان الماء المتصل ،قد یخرج ماء ساخن جداً .كن حذرا حتى ال تحرق
نفسك.
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أسماء األجزاء  /الملحقات
●ساخن

●بارد

لوحة التشغیل

صمام تزوید المیاه

(صفحة)9 .

(صفحة)27 .

الغطاء (إغالق برفق)

خرطوم التصریف

الموازن

(صفحة)25 .

(صفحة)27 .

الحوض

درج مادة التنظيف
ومادة التنعيم

فلتر النسالة -
الوبر (صفحة)21 .

(صفحة)13 .

كبل الكھرباء
والقابس* (صفحة)27 .

النابض

*يتنوع شكل القابس
حسب المنطقة.

فتحة مادة التنظيف/
مادة التبييض

القدم القابلة للضبط

(صفحة)12 .

(صفحة)27 .

الملحقات
مھایئ حنفیة الماء ()2
(صفحة)26 .

غطاء سفلي ()1
برغي ()1

(صفحة)24 .

خرطوم تزوید الماء ()2
(صفحة)26 .

• الطول 1,0 :متر

حامل الخرطوم ()1
برغي ()1

6

خرطوم التصریف ()1
رباط الخرطوم ()1

قبل الغسيل
تجھیز وفحص الغسیل
ً
منفصلة
اغسل المالبس التي تفقد لونها بسهولة

استخدم شبكات الغسيل مع المالبس الرقيقة
zzحماالت الصدر المبطنة بسلك .المالبس الشریطیة،
والمالبس الداخلیة ،والجوارب
أسماء األجزاء  /الملحقات

zzإزال القطع النقدیة ،والدبابیس ،ومشابك الورق،
والمسامیر ،إلخ.

zzال تضع كمیة غسیل كبیرة.
zzضع مزلق السحاب  /السسته في داخل الغطاء.
(لمنع تلف المالبس والوحدة الرئیسیة)
zzال تستخدم برنامج تجفيف قوي•(،)Super Dry
(لمنع التجفيف غير المتوازن وتجعيد المالبس)

قبل الغسيل

الفحص قبل الغسیل
(لمنع تلف المالبس ،والعطل ،وفشل التصریف)

بخصوص برنامج قاهر البقع ( )Stain Master
(صفحة)10 .

zzموصى به إلزالة البقع.
zzاقرأ التعليمات على ملصقات العناية بالمالبس.

zzأغلق األزرار وأغلق السحاب.
zzال تغسل األشیاء (مثل الحفاضات الورقیة)
غیر القابلة للغسل.
zzاقلب المالبس التي قد تتحبب.
zzاستخدام فرشاة ،إزالة شعر الحیوان او اإلنسان
أو الرمال ،وما إلى ذلك.
zzأربط الحماالت ،وغیرھا.
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لوحة التشغیل
مستوى الماء/كمیة الماء
عالي
10-8

مستوى

وسط
7-5

منخفض جدآ
1

منخفض
4-2

المادة المنظفة *
كمیة المیاه ()L

موديل

93

86

81

73

66

58

52

46

38

33

NA-F135V5
NA-F135A5

86

81

73

66

58

54

52

46

38

33

NA-F115A5

 :ملعقة واحدة من المادة المنظفة
*
zzیوجد لكل مستوى ماء ،عدا "منخفض جدآ" ،ثالثة خیارات من مقدار الماء یمكن تغییرھا حینما یومض المستوى
عن طریق الضغط على "مستوى الماء"( .على سبيل المثال :فيما يخص  ،NA-F135V5فإن عالي ()High
يتضمن خيارات   93 Lو 86 Lو).81 L

قاهر البقع

(صفحة)17 .

•
المصباح ECONAVI

(صفحة)15•.

تشغیل  /إیقاف تشغیل
مالحظة
zzفي حال وجود عطل في الطاقة الكھربائیة أثناء
التشغیل ،عند استعادة الطاقة الكھربائیة ،فسیتم
استئناف التشغیل من النقطة التي توقفت عندھا
الغسالة (إعادة تشغیل آلي).
zzتتوقف الطاقة تلقائیًا إذا لم تضغط على "البدء/
إیقاف" في غضون  10دقائق من بدء التشغیل.
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اختیار

البرنامج (صفحة)10 .

تحدید درجة الحرارة
للغسل•،يمكن•أن•يختلط•الماء•البارد•بالماء•الساخن•.اضغط•
على•الزر•الختيار•حار/دافئ/بارد•()Hot/Warm/Cold
(•صفحة)14•.

ال تستخدم ماء تزید درجة حرارته على  60درجة مئویة.

 zدرجة•حرارة•الماء•المقدرة•في•حوض•الغسالة•أثناء•
عملية•الغسل•(عندما•يكون•الماء•ساخن••50درجة•
مئوية•،والماء•الطبيعي••20درجة•مئوية):
حوالي••40درجة•مئوية
ساخن•
حوالي••30درجة•مئوية
دافئ
 zتوضيح•إشارة•اللمبات•
(.)Hot/Warm/Cold
اإلضاءة•:تم•ضبط•حار/دافئ/بارد •
•
• •
الوميض•:يتم•اإلمداد•بالماء•الساخن.
 zغير•متاح•مع•البرامج•التالية•:
•
(،)Delicate
•
لطيف •
•
•
نظافة•الحوض (،)Tub Hygiene
•تجفيف•قوي•()Super Dry

تغيير كمية الماء

كمیة الماء/الوقت المتبقي

أثناء عملية الغسيل اضغط على
(( )Water Levelمستوى الماء)؛
وذلك لفحص كمية الماء وتغييرها.
بعد بدء التشغيل يشير
إلى كمية المياه حسب
كمية الغسيل.

بعد  5ثواني تقریبًا،
یشیر إلى الوقت المتبقي
بالتقریب (بالدقیقة).

zzال يمكن تحديد بعض كميات الماء
اعتما ًدا على البرنامج.
zzعندما يتم عرض الوقت المتبقي،
اضغط على مستوى المياه
( )Water Levelللتحقق من
مستوى المياه.

لوحة تشغیل طراز NA-F135V5

لوحة التشغیل

البدء/إیقاف مؤقت

تجفيف قوي

اإلعدد المسبق

غط
)Ho

اضبط الوقت إلنھاء الغسیل (بالساعة).
( لمبات).

(صفحة)18 .

مصباح•القفل•ضد•عبث•األطفال•(صفحة)20•.

تغییر إعدادات العملیة
قم بتغییر مجموعة عملیات الغسیل والشطف
والتنشیف وطول الوقت أو عدد المرات الخاصة
بالعملیات الفردیة( .صفحة)18 .

(على سبیل المثال) بعد  8ساعات

.)H

zzنطاق اإلعداد:
بعد  24 - 2ساعة زیادة لمدة ساعة.
 24 - 3ساعة لبرنامج نقع ())Soak
zzغیر متاح مع البرامج التالیة:
لطيف ( ،)Delicateمنعم (،)Comforter
نظافة الحوض (،)Tub Hygiene
تجفيف قوي ()Super Dry
zzلبرنامج•قاهر•البقع•()Stain Master
يرجى الرجوع إلى (صفحة)17 .

الومیض (مستمر)
مضئ

zzبعد بدء التشغیل ،ال یمكنك تغییر اإلعدادت إال
أثناء عملیة الغسیل عن طریق الضغط على
"البدء/إیقاف".
(ال•یمكن•تغییر•برنامج•نقع•وقاهر•البقع•
الغسیل).
•
(•)Soak, Stain Masterأثناء•عملیة
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برامج متنوعة
الغرض

البرنامج
عادي ()Normal

(صفحة)14•.

المالبس الیومیة
zzالغسیل الیومي

سریع ()Speedy

(صفحة)14•.

الغسیل السریع للمالبس المتسخة قلیالً

لطیف ()Delicate

(صفحة)16•.

مالبس األطفال ()Baby Care
توفیر الماء ()Water Save
منعم ()Comforter
نقع ()Soak

أقمشة ناعمة
zzغسیل المالبس الرقیقة بلطف

(صفحة)14•.

(صفحة)14•.

(صفحة)16•.

(صفحة)17•.
بقع•صعبة

توفیر الماء

* للشطف جي ًدا يرجى استخدام برنامج عادي ()Normal
أو مالبس أطفال (.)Baby Care

البطاطين واأللحفة
مالبس شدیدة االتساخ
zzانقع ثم اغسل بالماء القوي الدوار

(صفحة)14•.

بقع•سھلة

مالبس أطفال وأشخاص ذوي بشرة حساسة
zzالشطف جي ًدا

تعرق ()Sweat

بقع تعرُّ ق

طین ()Mud

بقع طين

صلصة ()Sauce

بقع صلصة (فول صويا ،طماطم ،إلخ).

تجفیف قوي ()Super Dry

تجفیف مالبس األلیاف الصناعیة

(•90دقيقة)•(صفحة)18•.

تجفيف الحوض

نظافة الحوض ()Tub Hygiene

تنظیف الحوض
zzلمنع ظھور العفن االسود أو الرائحة الكریھة

(صفحة)23•.

مالحظة
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎء•(•)Water Saveللمالبس•المتسخة•طبیعیا•بالسعة
 zیوصى•بالدورة•عادي •(•)Normalودورة• •
المحددة•لھذه•الغسالة.
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السعة القصوى

 13,5كجم

 11,5كجم

 13,5كجم

 11,5كجم

 5,0كجم

 5,0كجم

 13,5كجم

 11,5كجم

 13,5كجم

 11,5كجم

 4,2كجم

 4,2كجم

 13,5كجم

 11,5كجم

 5,0كجم

 5,0كجم

 3,0كجم

 3,0كجم

―

―

―

―

برامج متنوعة

NA-F135V5
NA-F135A5

NA-F115A5
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المادة المنظفة
ضع مادة التنظیف والتبيیض والتنعيم حسب كمية الماء
zzاتبع التعلیمات على كل عبوة.

فتحة مادة التنظيف/
مادة التبييض
مادة التبييض
zzال تستخدم مواد التبييض (الكلور) للمالبس الملونة حتى ال تفقد لونها.
zzال تستخدم مادة تبييض مع برنامج لطيف (.)Delicate
مالحظة
zzأدر الحوض يدو ًّيا حینما یكون من الصعب الوضع في فتحة مادة
التنظیف/التبييض( .صفحة)20 .
zzقم بوضع غطاء فتحة مادة التنظيف/التبييض إذا لم يكن مغل ًقا.
zzإذا كان غطاء فتحة مادة التنظيف/التبييض مبلالً ،فامسحه قبل االستخدام.
(يمكن أن يتسبب الغطاء المبلل في تكوُّ ن كتل من مادة التنظيف).
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درج مادة التنظيف ومادة التنعيم
ال تمأل الدرج أعلى من خط  
الحد األقصى (.)MAX
(حوالي  100مل)

ف/

مالحظة
zzال تضع الكثير من مادة التنظيف.
zzللتنظيف (صفحة)22 .

مسحوق التنظيف
سائل التنظيف

المادة المنظفة

ها.

ال تضع مادة التنظیف في الحوض مباشرة؛
فقد ال تذوب مادة التنظیف.

منعم
ِّ
zzیتم تحریر الملین أوتوماتیكیًا أثناء عملیة الشطفة
األخیرة.
zzلإلضافة أثناء التشغیل ،اضغط على إیقاف مؤقت
( )Pauseأوالً.
zzعند استخدام الملین المركز ،قم بتخفیفه بالماء قبل
وضعه في الغسالة.

خدام.

المادة المنظفة

منعِّم

النوع المركز
ماء

مالحظة
zzإذا كان مسحوق التنظيف قليل الذوبان ،فضع مادة
التنظيف في فتحة مادة التنظيف/التبييض.
zzيعتمد مستوى الرغوة على الحالة ،مثل حجم
الحمولة ودرجة االتساخ ونوع مادة التنظيف
وعسر الماء.

مالحظة
zzال یمكن استخدام المادة المنعمة مع برنامج•" ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎء".
()Water Save
 zال•تستخدم•ملین•مستقل•أو•جامد.
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الغسیل
اإلعداد:
zzتأكد مما إذا كانت الغسالة مركبة على نحو جید.
zzافتح حنفیة الماء.
zzعند استخدام تحدید درجة الحرارة ،قم بفتح محبسي الماء البارد والساخن.
(صفحة)24 .

1

1

تحدید درجة الحرارة

2

بعد تحمیل المالبس
شغل الغسالة.
zzیتم تحدید البرنامج “عادي ” عند تشغیل
الكھرباء.

•بارد••←••دافئ••←••حار

برنامجا.
اختر
ً
 تحدید درجة الحرارة
 اإلعداد المسبق للموقت

حدد عدد الساعات التي سیتم بعدھا إنھاء
العملیة( .صفحة)9 .

2

(صفحة)10 .

3

تشغیل.

اضغط الختیار حار/دافئ/بارد
( )Hot/Warm/Coldللغسل( .صفح )8

یعمل النابض بدون ماء ویقیس كمیة الغسیل
( 10ثوان تقریبًا).

zzبعد دقیقتین من بدء التشغیل ،یتم إغالق جمیع
المؤشرات عدا .
.
zzللتأكید بعد ضبط المؤشر ،اضغط

بیان مستوى الماء
( 5ثوان تقریبًا)

.
zzلإللغاء أو التغییر ،اضغط
zzتختلف الساعات التي یمكن ضبطھا حسب
البرنامج.

بیان الوقت المتبقي
zzلفحص مستوى الماء ← اضغط مستوى
الماء (.)Water Level
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3

اإلعداد المسبق للموقت

4
5

وف ًقا لبیان مستوى الماء
ضع مادة التنظیف.
zzیبدأ التزوید بالمیاه بعد  20ثانیة تقریبًا من
عرض مستوى الماء.

  بعد الضغط على "البدء" (.)Start
zzیمكنك تغییر مستوى الماء حتى نھایة عملیة
الغسل.
 zیمكنك•تغییر•كل•محتوى•عملیة•غسیل•(•،)Wash
الشطف•( )Rinseدوران •(•،)Spinحتى•
نھایة•عملیة•الغسل•.اضغط•على•"إیقاف•مؤقت"•
(•)Pauseأمامك.
 zال•یمكنك•تغییر•البرنامج.

اغلق الباب.

تنتھي العملیة بإصدار صوت تنبیه.

ECONAVI
()NA-F135V5
متاح في البرنامج ‘‘عادي’’ ،ھذه الوظیفة تضبط وقت التشغیل ومستوى الماء تلقائیا وفقا لكمیة المالبس
المراد غسلھا المحددة ودرجة حرارة الماء.
إذا قمت بتغییر مستوى الماء أو إعدادات  ECONAVIلن یعمل العملیة.
توضیح إشارة اللمبات

تشغیل  /إیقاف التشغیل

zzالومیض :الكشف
zzاإلضاءة ECONAVI :ممكنة
zzغیر مضاءة ECONAVI :غیر ممكنة

الغسیل

1
2
3

  اضغط واستمر في الضغط لمدة 3
ثواني

4

الختیار
تشغيل ( )Onأو
إیقاف التشغیل ()Off
		

5

 6أصوات تنبیه

* ظروف االختبار:
•برنامج ‘‘عادي’’ ()Normal
•المقارنة بین عملیة  ECONAVIالممكنة (كمیة الغسیل 4,0 :كجم ،درجة حرارة الماء :أعلى من  35درجة مئویة) وعملیة
•ECONAVIغير•الممكنة•(كمية•الغسيل•13,5•:كجم•(السعة•المحددة)•،درجة•حرارة•الماء•،أقل•من••15درجة•مئوية)
•تم إجراء االختبار وفقا للمواصفة  IEC60456باستثناء درجة حرارة الماء.
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خیارات الغسیل
منعم ()Comforter

لطیف ()Delicate

البطاطين واأللحفة القابلة للغسيل
•المادة :ألیاف صناعیة  / ٪ 100قطن ٪ 100
•الوزن 4,2 :كجم أو أقل
•البطاطين واأللحفة التي تحمل ملصق قابل للغسل
اآللي

استخدم ھذا البرنامج لغسل المالبس الناعمة والمالبس
األنیقة.
متساو.
وضع الغسیل بشكل
ٍ

zzضع اللحاف أو البطانية في شبكة ،ثم ضعها في
الحوض.
اللف

یجب وضع جزء اللف السحاب ألعلى.
(لمنع تلف الشبكة)

مالحظة
zzاستخدم مادة تنظیف سائلة.
zzیوضح مستوى الماء الحد األقصى وال یمكن
تغییره.
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zzضع األشیاء األخف أوال واضغط علیھا من أعلى.
zzاستخدم شبكة الغسیل للمالبس الداخلیة الناعمة فقط
zzالكمیة التي یمكن غسلھا في وقت واحد:
مستوى الماء
 73لتر
 66لتر
 58لتر

السعة
 5,0كجم
 3,0كجم
 1,0كجم

مالحظة
zzیحظر استخدام مادة تبییض.
zzاستخدم مادة تنظیف سائلة.
zzبعد انتھاء الغسیل ،أخرج الغسیل فوراً.
(لمنع تجعید المالبس وتلطخ األلوان)

قاهر البقع ()Stain Master
التحضير:
zzقم بتشغيل صنبور الماء.
zzعند استخدام "( "Temp Settingإعدادات درجة الحرارة) ،قم بتشغيل كل من صنبور الماء الساخن والبارد.

1
2

2
بعد تحمیل المالبس
شغل الغسالة.
حدد برنامج قاهر البقع
(.)Stain Master

مالحظة
zzالكمية التي يمكن غسلها في وقت واحد 5,0 :كجم
كحد أقصى

(صفحة)10 .

 تحدید درجة الحرارة (صفحة)8 .
 اإلعداد المسبق للموقت (صفحة)9 .

تشغیل.
طب ًقا لمؤشر كمية الماء
وضع مادة التنظيف.
أغلق الغطاء.

تنتهي العملية مع صوت صفير تنبيه.

3

1

zzالحد األقصى لكمية الماء
•تعرُّ  86لترً ا
•أخرى 66 :لترً ا
zzالمعالجات المسبقة التالية فعَّالة بخصوص المالبس
ذات البقع الصعبة.
•اغسلها يدو ًّيا أوالً.
•استخدم مزيل البقع على مناطق البقع.
zzراجع تجهيز وفحص الغسيل
قبل الغسيل( .صفحة)7 .

خیارات الغسیل

3
4
5

1

3
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خیارات الغسیل

(يُتبع)

تجفیف قوي (•90دقيقة)
(() Super Dry )90 min

یتم إزالة الماء من المالبس من خالل ھبوب الھواء
عند دوران الحوض.

اإلعداد:
افتح حنفیة الماء.

 المالبس التي یمكن تجفیفھا
•المادة :ألیاف صناعیة
•الوزن 3,0 :كجم أو أقل

1
2
3
4

1
2
3

بعد وضع المالبس وغلق
الغطاء
شغل الغسالة.
اضغط.
تشغیل.

بعد  90دقیقة ،ینتھي التجفیف بإصدار
صوت تنبیه.
مالحظة
zzقد ال تكون المالبس مجففة بشكل كاف اعتمادا على
كمیة ونوع المالبس ،ودرجة الحرارة ،وظروف
تركیب الغسالة.
zzبما أنھا الیتم استخدم السخان في ھذه الوظیفة،
فقد تشعر ببرودة المالبس أو أنھا نصف مجففة.
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غسیل/شطف/دوران
()Wash/Rinse/Spin

بعد تحمیل المالبس
شغل الغسالة.
وفقا ً لغرضك
تغییر إعدادات العملیة.
اختیار درجة حرارة الماء.

بعد غلق الغطاء
تشغیل.

تنتھي العملیة بإصدار صوت تنبیه.

محتویات البرامج
عادي ()Normal

 60دقیقة

 12دقیقة

 2مرات

 5دقیقة

سریع ()Speedy

 55دقیقة

 9دقیقة

 2مرات

 5دقیقة

لطیف ()Delicate

 5دقیقة

 9دقیقة

 2مرات

 1دقیقة

مالبس األطفال
()Baby Care

 75دقیقة

 12دقیقة

 2مرات

 7دقیقة

توفیر الماء
()Water Save

 80دقیقة

 12دقیقة

 3مرات

 5دقیقة

دقیقة

 12دقیقة

 2مرات

 3دقیقة

 2مرات

 5دقیقة

 6دقیقة

 10دقیقة

*2

 2مرات

 5دقیقة

دقیقة

 25دقیقة

*2

 2مرات

 5دقیقة

 2مرات

 5دقیقة

 2مرات

 30دقیقة

البرنامج

منعم ()Comforter
نقع ()Soak
تعرق ()Sweat
طین ()Mud

 130دقیقة

*1

(النقع لمدة  70دقیقة)  12 +دقیقة

صلصة ()Sauce

 1دقیقة

*1

(النقع•لمدة  20دقیقة)  35 +دقی

نظافة الحوض
()Tub Hygiene

 150دقیقة

*1

(النقع لمدة  60دقیقة)  2 +دقیقة

*2

*2

*2

*3

خیارات الغسیل

إجمالي الوقت
(تقریباً).

الغسیل

الشطف

التنشیف

** *سيُعرض الوقت المتبقي من  99دقيقة أو أقل.
** *تومض لمبة غسيل ( 12" )Washدقيقة".
** *تومض لمبة (دوران) ( 7" )Spinدقائق".
•
محتویات البرامج

مالحظة
zzإجمالي الوقت ھو تقریبي.
لترا  /دقیقة ودرجة حرارة الماء  28درجة مئوية)
(عندما یكون مستوى اإلمداد بالماء القیاسي ً 15
zzقد يزداد الوقت اإلجمالي اعتما ًدا على انخفاض ضغط الماء ودرجة حرارة الماء والفولتية وظروف التصريف
السيئة وكمية المالبس ونوعها.
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وظائف مناسبة

1

ألغاء صوت الصفارة عند االنتھاء
الضغط ألسفل،
أضغط.
ثم استمر في الضغط لمدة  3ثواني.
صوتان تنبیه
قصیرة
zzإلعادة الضبط ،اتبع نفس اإلجراء.
 ٤أصوات
تنبیه قصیرة

كیفیة تدویر الحوض بالید
إذا كان من الصعب الوصول إلى فتحة مادة التنظيف/
التبييض.

1
2

لتجنب وقوع أو غرق االطفال في الحوض ،عندما
یكون غطاء الغسالة مفتوح أثناء التشغیل ،فإن وظیفة
صوت الطنین تعمل الى حین اغالق الغطاء .وإن لم
یغلق الغطاء خالل  10ثواني فإن الماء سوف یخرج
من الغسالة.
zzال تغلق ھذه الوظیفة الغطاء وأزرار العملیات.
zzفي حالة تصریف الماء بشكل إجباري”U 99“ ،
تعرض على الشاشة( .صفحة)28 .

1
2

بعد غلق الغطاء
شغل الغسالة.
اضغط واستمر في الضغط
لمدة  5ثواني.
صوتان تنبیه
قصیرة

شغل الغسالة.
zzلإللغاء ،اتبع نفس اإلجراء.
عند سماع صوت الضغط على الزر
أدر الحوض في غضون  20ثانية.

باتجاه عقارب الساعة فقط
مالحظة
zzإذا كان هناك ماء في الحوض ،فال يمكن تدوير
الحوض.

20

ضبط القفل ضد عبث األطفال

 ٤أصواتzz
تنبیه قصیرة

الصیانة
فلتر النسالة  -الوبر
بعد كل غسلة
فلتر النسالة  -الوبر

1

1

2

3

4
انقر

افتح الفلتر وأزل النسالة  -الوبر.
zzإذا كانت إزالة النسالة صعبة ،انقع واغسل
الفلتر في الماء.

مالحظة
zzال تقوم بغسل الغسیل والفلتر مزال.
(لمنع تلف المالبس)
zzأدر الحوض یدویًا حینما یكون من الصعب إزالة
الفلتر.
zzإذا كان الفلتر مكسورا ،قم بشراء فلتر جدید من
التاجر الموجود في منطقتك.

وظائف مناسبة

2

أزل الفلتر.

3

ضعه في موضعه األصلي.

الصیانة
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الصیانة

(يُتبع)

درج مادة التنظيف ومادة التنعيم

الوحدة الرئیسیة ،الباب

المنعمات
في حال وجود بقع بسبب المنظفات أو
ِّ

في حال وجود بقع بسبب المنظفات أو الملینات

1
2
3

امسح بقطعة قماش ناعمة.

انزع الدرج.

(لمنع تلف الراتینج أو تآكل المعدن)
zzللمالبس المتسخة بشكل كبیر ،امسح بمادة منظفة
طبیعیة من مواد المطبخ.
zzیحظر رش الماء.

اغسل الدرج وأجزاءه.

اضبط األجزاء بدفعها إلى األسفل ،ثم أعد
تركيب الدرج.

طرف
رفيع
انقر

مالحظة
zzاضبط األجزاء جي ًدا حتى يتم إخراج مادة التنظيف
ومادة التنعيم بشكل صحيح.
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طرف
سميك

فلتر تزوید الماء

الحوض

في حال عدم تدفق الماء بسالسة

مرة أسبوعیا ً «تجفيف قوي »Super Dry

zzاتبع اإلجراء أدناه لمنع تناثر الماء.

1
2
3
4
5

بعد إغالق صنبور الماء
شغل الغسالة.
اختیار ساخن أو دافئ.
تشغیل.
بعد  40ثانیة تقریبًا
قم بإیقاف تشغیل الطاقة.
فك الصامولة وأزل الخرطوم.

1

بعد انتھاء العملیة
قم بتشغيل برنامج تجفيف قوي ()Super Dry
دون وضع الغسيل( .صفحة)18 .

مرة شھریا ً « نظافة الحوض »Tub Hygiene
اإلعداد:
افتح حنفیة الماء.

1
2
3

بدون تحمیل الغسیل
شغل الغسالة.
اضغط.
تشغیل.

حینما یمتأل الحوض بالماء
إیقاف مؤقت.

6

أزل الفلتر وأزل األوساخ الموجودة على الفلتر.

فلتر تزوید الماء

5

 200مل تقریبًا

بعد غلق الغطاء
تشغیل.

بعد ساعتین ونصف تقری ًبا ،ینتھي تنظیف
الحوض.

الصیانة

7

أعد المرشح إلى موضعه األصلي.

4

ضع مادة التبییض في الحوض.
zzاستخدام مواد التبييض
(الكلور).
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التركیب
تأكد من الطلب من مسؤول الخدمة إجراء التركیب .ال تقم بالتركیب بنفسك.
في حالة التركیب وإجراء اختبار وفحص الغسالة مع عدم اتباع طریقة التركیب ھذه ،لن تكون Panasonic
مسؤولة عن أي حادث أو تلف یحدث للغسالة.

 .1افحص المكان.
تجنب األماكن التالیة عند التركیب.
zzاألماكن الرطبة أو االماكن التي یمكن أن تتعرض
للمطر ،وما إلى ذلك
(لمنع حدوث صدمة كھربائیة أو حریق)
zzاألماكن غیر المتوازنة أو المستقرة
(على حجارة ،أو أخشاب ،أو منضدة بھا عجل ،إلخ).
zzاألماكن التي یمكن فیھا حدوث تجمید

 .2قم بتركیب الغطاء السفلي.

1

أدخل الغطاء السفلي حسب األدلة.

2

ثبت ببرغي.

ساخن

بارد

وصلة

برغي صمام
تزوید الماء

فتحات
لحامل
الخرطوم

A

B

خرطوم التصریف

براغي
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غطاء سفلي

انزع جميع وسائد التعبئة قبل
البدء في تشغيل الغسالة.

 .3قم بتوصیل خرطوم التصریف.

1

وصل.

2

أزلق رباط الخرطوم في اتجاه السھم.
zzقم بزلق والدفع الى كامل المسافة الممكنة حتى یتوقف.

3

اربط الخرطوم في الوضع  Aأو B
مع حامل الخرطوم والبرغي

4

أشبك كوع خرطوم التصریف بحوض الماء.

ال توصل إلى ھذا المنفذ.

أدخل جمیع الطرق.

رباط الخرطوم
حامل الخرطوم
A
B

براغي

تنبیه

تأكد من أن خرطوم التصریف مشبوك بإحكام حتى
ال یفلت بسبب ضغط الماء أثناء التصریف.

التركیب

مالحظة
zzال تفتل أو تسحب أو تثني خرطوم التصریف.
zzال تضع رأس الخرطوم تحت الماء.
zzال توجھ خرطوم التصریف من أعلى ألسفل.

 120 - 80سم
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التركیب

(يُتبع)

 .4قم بتوصیل مھایئ حنفیة الماء وخرطوم اإلمداد بالماء.
حنفیة الماء
مھایئ
حنفیة الماء
خرطوم
تزوید الماء

1
2
3

وصل مھایئ حنفیة الماء بالحنفیة.
1 1لف الجزء أ في اتجاه الیسار حتى یصبح
یظھر  4ملم تقریبا ً من سن البرغي.
2 2ارخي ال  4براغي.
3 3وصل الحنفیة وشد وثبت البراغي.
4 4دوّ ر الجزء  Aفي اتجاه الیمین ثم شد
بآمان( .لمنع تسرب الماء)
وصل خرطوم تزوید الماء بمھایئ حنفیة
الماء.
أدخل الخرطوم في المھایئ أثناء الضغط
ألسفل على العتلة ،وثبت برتن العتلة بكالب
على شفة المھایئ.

تنبیه

 zﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺤﺎﺑﺲ اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ واﻟﺒﺎرد
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ.
 zشدّ•الصمولة•بشكل•محكم.
 zال•تفتل•أو•تھرس•أو•تعدل•أو•تقطع•الخرطوم.

براغي
الجزء A
الشفة

سن البراغي
البُر ُتن
العتلة

توصیل خرطوم تزوید الماء مع برغي صمام
تزوید الماء.
1 1أمسك الوصلة واربط الصامولة.
2 2تأكد من أن الوصلة غیر مرتخیة.

صمولة

وصلة

خرطوم تزوید
الماء
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برغي صمام
تزوید الماء

ساخن

.6تأكد من أن الغسالة مركبة على نحو
مستو.
ٍ

بارد
برغي صمام
تزوید الماء
مھایئ حنفیة الماء

یجب أن تكون الفقاعة في وسط العالمة.

بارد

عالمة
فقاعة

ساخن

الموازن

إذا كانت الفقاعة خارج العالمة.
خرطوم تزوید
الماء

1 1لف عقد القدم القابلة للتعدیل في اتجاه
الیسار للرخي.
3 3لف في اتجاه الیمین
للتثبیت.

قابس الطاقة الكھربائیة

.5قم بتوصیل قابس الطاقة الكھربائیة
والسلك األرضي.
zzاطلب فني الصیانة للقیام بعمل التأریض ھذا.
zzفي حال وجود كبل كھربائي ذو سلكین ،قم بإنشاء
سلك التأریض الكھربائي.

للخفض

للرفع

2 2لف القدم القابلة للتعدیل لتقلیل التارجح.

 .7قم بعملیة تجربة.
zzتأكد من عدم وجود تسرب ماء ،أو أصوات
غیر طبیعیة ،أو ظھور خطأ على الشاشة.
التركيب
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شاشة األخطاء
zzسماع صوت الطنین و ظھور أرقام وأحرف " "U"/"Hبشكل متعاقب.
zzقم باإللغاء خاصیة القفل ضد عبث األطفال (صفحة )20 .إذا كانت مضبوطة.
عرض األخطاء

ال یمكن تصریف الماء.

الغطاء مفتوح.

التنشیف أو ‘‘التجفیف الھوائي’’
ال یعمل.

ال یمكن تزوید الماء.

تم تصریف الماء إجباریا.

نقاط الفحص
افحص خرطوم التصریف في الحاالت غیر الطبیعیة التالیة:
ھل ھو متضرر؟ھل ھو مسدود بالنسالة  -الوبر؟ھل رأس الخرطوم تحت الماء؟هل ترتفع الغسالة جزئ ًّيا بمسافة قدرها  10سم عن األرض؟ (صفحة)25 .هل الطول اإلجمالي لها أطول من  3م (بما في ذلك خرطوم اإلطالة)؟ (صفحة)25 .عند حل المشكالت الموجودة أعاله ،یمكنك استئناف التشغیل بفتح وغلق الغطاء.
ھل حاولت تشغیل الغسالة والغطاء مفتوحاً؟← اغلق الباب.
ھل المالبس مركزة في جانب واحد من الحوض؟← قم بتوزیع المالبس بشكل متساوي وأغلق الغطاء.
ھل الغسالة مركبة في مكان غیر مستقر أو على سطحمنزلق؟
← یمكنك استئناف التشغیل بفتح وغلق الغطاء.
ھل تم تشغیل حنفیة الماء؟ھل الماء مقطوع أو خارج الخدمة؟ھل فلتر تزوید الماء مسدود باألتربة؟ (صفحة)23 .← یمكنك استئناف التشغیل بفتح وغلق الغطاء.
تم تصریف الماء إجباریا بسبب ترك الباب مفتوحا لمدة  10ثواني أو اكثر مع تشغیلوظیفة القفل ضد عبث األطفال (صفحة)20 .
← اسحب كابل الكھرباء من القابس وأعد توصیلھ بعد  5ثواني.

أغلق صنبور الماء فقط لألمان ،أبلغ عن الخطأ المعروض (رقم مكون من عددین بعد حرف" )"Hلفني الصیانة ،وافصل سلك الطاقة.
مطلوب الفحص.
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البحث عن األعطال واإلصالح
االعراض

نقاط الفحص

الوقت

مؤشر الوقت یتزاید أو ال یتناقص

-مؤشر الوقت تقریبي .یتم تصحیح الوقت المتبقي خالل العملیة والعرض.

وقت التشغیل أطول من مؤشر الوقت.

قد یكون وقت التشغیل أطول في حالة تركیز الغسیل في جانب واحد أو كاناإلمداد بالماء أو التصریف غیر جید.
(صفحة)"U 11" "U 14" 28 .

التشغیل ال یتوقف حتى بعد الوقت
المضبوط مسبقا.

الوحدة الرئیسیة

عدم التشغیل

ھل ھناك عطل بالطاقة الكھربائیة؟ھل الباب مغلقا تماما؟ھل ھناك عطل في لطاقة الكھربائیة أو ھل تعثر قاطع الطاقة؟ھل قابس الطاقة الكھربائیة مدخل بشكل كامل؟ھل تم تشغیل حنفیة الماء؟ھل ضغط على زر "البدء" ()Start؟-ھل المؤقت مضبوط مسبقا؟

ال یمكن تغییر إعدادات العملیة
(بعدبدء التشغیل)

یمكن تغییر إعدادات العملیة أثناء عملیة الغسل عن طریق الضغط على"إیقاف مؤقت" ( )Pauseلتغییر البرنامج أو اإلعدادات بعد نھایة عملیة
الغسل ،أوقف تشغیل الغسالة وشغلھا مرة أخرى.

عدم تزوید الماء.

ھل تم تشغیل حنفیة الماء؟ھل الماء معطل؟-ھل فلتر تزوید الماء مسدود باألتربة؟ (صفحة)23 .

الغسیل

یتم تزوید الماء في منتصف عملیة

عندما ینخفض المستوى ،یتم تزوید الماء تلقائیا.-مع كمیة كبیرة من الغسیل ،یتم تزوید الماء عدة مرات تلقائیا.

مستوى الماء مرتفع جدا بالنسبة لكمیة
الغسیل.

إذا كان الغسیل مبلال أو إذا كان ھناك ماء في الحوض قبل التشغیل،قد یكون مستوى الماء أعلى.

مستوى الماء منخفض جدا بالنسبة لكمیة
الغسیل.

-مع المالبس الخفیفة (األلیاف الصناعیة ،إلخ) ،قد یكون مستوى الماء أقل.

الغسیل.

الرغم من عدم تزوید الماء.

الشطف/التنشیف

یتغیر التشغیل فجأة إلى عملیة شطف
وسط عمیة التنشیف.
التجفیف ھو المطلوب فقط ،ولكن
العملیة تبدأ بالشطف.
الدوران غیر المنتظم خالل التنشیف.

إذا كانت المالبس مركزة في جانب واحد من الحوض ،تصحح الغسالةتلقائیا عدم التساوي عن طریق البدء في عملیة الشطف.
متساو قدر اإلمكان).
(ضع المالبس بشكل
ٍ

البحث•عن•األعطال•واإلصالح
شاشة•األخطاء

بدأ التشغیل بعملیة الشطف ،على

في حالة عدم وجود ماء في الحوض ،یتم تزوید الماء عقب التنشیف.-في حالة وجود ماء في الحوض ،یتم تزوید الماء عقب صرف الماء.

-یتم تعدیل سرعة دوران الحوض لتقلیل الفقاعة المتكونة خالل التنشیف.
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البحث عن األعطال واإلصالح
االعراض

(يُتبع)
نقاط الفحص

عطل في الطاقة الكھربائیة/تعثر قاطع
التیار.

سیتم استئناف التشغیل من النقطة التي توقفت عندھا الغسالة(إعادة تشغیل آلي).

عطل في تزوید الماء.

عند عودة اإلمداد بالماء ،أزل خرطوم اإلمداد بالماء ،وحرر الماء العكرمن المحبس ،ثم شغل الغسالة.

أخرى

برنامج قاھر البقع ()Stain Master
ال یعمل (ال ُتزال البقع).

هل تم عمل المعالجات المسبقة؟ (الغسيل اليدوي واستخدام مزيل البقع ،إلخ)هل كمية الغسيل أقل من  5,0كجم؟ (صفحة)17 .-يتم اختيار برنامج قاهر البقع ( )Stain Masterوف ًقا لنوع البقع؟

ال يذوب مسحوق المنظفات.

-ضع المنظف في فتحة مادة التنظيف/التبييض (صفحة)12 .

یوجد ضجیج عن تصریف الماء.

-ھذا طبیعي .ھذا صوت عمل مضخة التصریف.

(صفحة)10 .

المواصفات
NA-F135V5
 220فولت
 60ھرتز

NA-F135A5
 220فولت  240-220فولت
 50ھرتز
 60ھرتز

NA-F115A5
 240-220فولت
 220فولت
 50ھرتز
 60ھرتز

موديل رقم.
الفولطیة المقدرة
التردد المقدر
استھالك الطاقة الكھربائیة
 517وات
وات
 500وات
وات
 510وات
المقدر
 86لتر
 93لتر
كمیة الماء القیاسیة
السعة القصوى
 11,5كجم
 13,5كجم
(تجفيف المالبس)
استهالك الطاقة السنوي
456
 529كيلو وات/ساعة 506
كيلو وات/ساعة
كيلو وات/ساعة
ﻝ SASO 2885
استهالك الماء السنوي
 35200لتر
 36080لتر
 39820لتر
ﻝ SASO 2885
 643ملم (عرض)  715 xملم (عمق)
 643ملم (عرض)  715 xملم (عمق)
أبعاد المنتج
 1060 xملم (ارتفاع)
 1080 xملم (ارتفاع)
 4كجم
وزن المنتج
 1 - 0,01میغاباسكال
ضغط ماء الحنفیة
خاص بالمملكة العربية السعودية فقط
z zيمكن تحقيق متطلبات أداء الطاقة والماء وف ًقا لمعيار  SASO 2885عن طريق برنامج نقع ()Soak Program
الذي يساوي  40درجة مئوية 60/درجة مئوية للقطن مع البرنامج المحدد في المعيار.
z zيرجى التأكد من توصيل خرطوم اإلمداد بالماء الساخن ،وإال فلن يتحقق األداء المطلوب.
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المواصفات
البحث•عن•األعطال•واإلصالح

31

http://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2018

