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يجب مراعاة هذه االحتياطات. احتياطات السالمة 
تصف المعلومات التالية االحتياطات التي يلزم مراعاتها لتجنب اإلصابة أو تلف الممتلكات.

تصف الرموز والعبارات التالية درجة اإلصابة أو التلف التي تحدث بسبب االستخدام غير الصحيح وتصنفها.  ■

تصف الرموز التالية المحتوى الذي يجب مراعاته. )الرموز التالية مجرد مثال.(  ■

 تحذير
يوضح هذا “أمور قد تحتوي على مخاطر االصابة البالغة أو الوفاة”.

 تنبيه
يوضح هذا “أمور قد تحتوي على مخاطر االصابة البالغة تلف 

الممتلكات”.

يوضح هذا “أمور يجب القيام بها”يوضح هذا “أمور يُحظر القيام بها”

 تحذير
الجهاز

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص 
)بمن فيهم األطفال( ذوي القدرات الجسدية أو الشعورية أو 
العقلية المحدودة، أو من يتسمون بقلة الخبرة والمعرفة، ما 

لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد األشخاص المسؤولين عن 
سالمتهم فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز.

يجب مالحظة األطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.

الحوض
في حالة تفريغ الغسيل أو أي شيء داخل حوض الغسالة، فال 
تلمس أي شيء قبل توقف الحوض تماًما. )حتى عند دوران 
الحوض ببطء، فمن المحتمل حدوث إصابة إذا تشابكت يدك 

مع الغسيل.(

إذا لم يتوقف الحوض عن الدوران في غضون 15 ثانية من 
فتح الغطاء أثناء دورة التجفيف أوقف تشغيل الغسالة على 
الفور. )اتصل بمركز الصيانة إلجراء الصيانة واالصالح.(

أثناء االستخدام
ال تضع أي مواد قابلة لالشتعال أو قماش أو أي شيء مشبع 
بمثل تلك المواد وال تضعهم بالقرب من الغسالة. )ربما ينتج 

عن ذلك انفجار أو حريق.(
الكيروسين، الغازولين، البنزين، الثنر، الكحول وغيرهم.  ●

أثناء استخدام الماء الساخن، ال تلمس االسطح الساخنة. )قد 
يتسبب ذلك في حدوث حرق.(

خرطوم التزويد بالمياه وخرطوم تصريف المياه وغيره.  ●
ال تفتح الغطاء.  ●

لتجنب نشوب حريق، أو صدمة كهربائية أو إصابة

الجهاز
ال تترك األطفال يقومون بالعبث والنظر المستمر في الحوض. 

)فربما يتسبب ذلك في سقوطهم داخله أو اصابتهم.(
ال تضع مسند قدمين أو أي شيء مشابه بالقرب من الغسالة.  ●
ال تفكك الغسالة وال تقوم باصالحها بنفسك وال تجري عليها 

أي تعديالت ُمطلًقا. )ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق أو 
تشغيل غير اعتيادي يتسبب في حدوث اصابة.(

إذا انصهرت الشرائح النحاسية أو الصمام المقاوم   ●
الموجودين على لوحة التحكم فال تحاول اصالح تلك 

الشرائح المفصولة أو األسالك بإعادة توصيلهم.
ال تضع أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الغسالة. )ربما 

يتسبب ذلك في نشوب حريق(
السجائر والشمع وخالفه.  ●

ال تقم بصب الماء بالغسالة مباشرًة )وخاصًة على لوحة 
التحكم( وال تضع الغسالة في مكان مبتل أو رطب. )ربما ينتج 

عن ذلك صدمة كهربية أو حريق.(
عند فتح الغطاء، ال تضع أصابعك بموضع المفصالت. )ربما 

يتسبب ذلك جرح يديك.(
تجنب تعرض زجاج الغطاء لالصطدام. )إذا كان معرًضا 

للكسر، أوقف تشغيل الغسالة على الفور.(

التثبيت
ا تعيق الفتحة باألسفل بشيء مثل السجادة.  ●

يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المصاحبة   ●
للجهاز، ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم 

القديمة.
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 تحذير

االستجابة لحاالت الطوارئ 
في حالة حدوث أي خطأ أو عطل بالغسالة، توقف عن استخدام 

الغسالة على الفور وافصل كبل الطاقة.
)أو سيؤدي هذا إلى إنبعاث الدخان أو حدوث حريق أو صدمة 

كهربائية.(
األخطاء أو األعطال التي قد تحدث: 
فشل تشغيل الغسالة بعد التشغيل.  ●

القابس مغطى باألتربة أو الرطوبة.  ●
الغسالة ُتصدر ضوضاء أثناء االستخدام.  ●

رائحة حريق تصدر أثناء االستخدام.  ●
)ُيرجى االتصال بالصيانة على الفور لفحص الجهاز واصالحة.(

هذا الجهاز معد لالستخدام المنزلي أو االستخدامات المماثلة مثل
مطابخ الموظفين في المحالت التجارية والمكاتب وغيرها من   –

بيئات العمل؛
المزارع؛  –

ومن قبل عمالء الفنادق والموتيالت وغيرها من البيئات   –
السكنية المماثلة؛

األماكن التي تقدم خدمة الفراش والفطار؛  –
لمناطق المعدة لالستخدام العام في الكتل السكنية أو في   –

المغاسل.

الحد األقصى المحدد لكمية المالبس الجافة بالكيلوجرامات.   ●
يرجى الرجوع إلى صفحة 28.

ضغط مياه الصنبور. يرجى الرجوع إلى صفحة 28.  ●

 تنبيه
ال تغسل أو تشطف أو تجفف البياضات أو األقمشة المضادة 
للمياه. )ربما يتسبب ذلك في اهتزاز شديد للغسالة أو توقفها عن 

العمل أثناء التجفيف. تلف الغسالة أو الجدار أو األرضية أو الغسيل 
أو أشياء أخرى قد تحدث. قد يحدث تسريب للماء.(

معاطف المطر وبدل الساونا والبدل المبتلة و أغطية األلحفة   ●
وأكياس النوم وأغطية التزلج وأغطية الدراجات والمواد 

المشابهة والقماش المشمع وغيرها.
احذر القيام بما يلي:

ال تضع يدك أو قدمك أسفل الغسالة. )فقد يتسبب الجزء   ●
الدوار الموجود أسفل الغسالة بجرحك.(

ال تتسلق أو تقف على الغسالة وال تضع شيًئا فوقها. )فقد   ●
يتسبب ذلك في اتالف هيئة الغسالة أو تحطيمها. قد تتأذى 

بسبب ذلك.(
ال تملء الحوض مباشرة بالماء الساخن بدرجة حرارة 50   ●

درجة مئوية أو أعلى وال توصل الغسالة بسخان المياه. 
)فقد يتسبب ذلك في تلف هيئة الغسالة أو تحطيم األجزاء 

المصنوعة من البالستيك. قد تحدث دائرة قصر أو صدمة 
كهربائية.(

ُيرجى مراعاة القواعد التالية:
)وإال فسوف تواجه تسريب مياه.(

تحقق من توصيالت الحوض بفتح صنابير المياه قبل   ●
االستخدام.

افصل قابس الكهرباء و أوقف امداد الغسالة بالماء بعد   ●
االستخدام.

إذا ظل حوض الغسالة مملوء بالماء لمدة تزيد عن 24   ●
ساعة، استبدل الماء بآخر جديد قبل الغسيل مرة أخرى.

لتجنب تسريب المياه أو اإلصابة الجسدية أو أي تلف

اعادة تشغيل وظيفة غسيل
في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الغسيل:

عند عودة التيار الكهربي، اضغط زر تشغيل، يومض مصباح "تشغيل". 
لمدة 3 ثوان قبل استئناف التشغيل الطبيعي من حيث انقطع.

الحوض
احذر القيام بما يلي:

)قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.(
ال تخدش الغسالة وال تجري عليها تعديل وال تثني شيء بالقوة   ●
أو تلفه وال تسحبها وال تضع شيًئا ثقيالً فوقها وال تحزمها وال 

تضعها بالقرب من األجهزة الساخنة.
ال توصل القابس الكهربائي وال توصله ويدك مبتلة.  ●

ال تسحب كبل الطاقة لفصل الطاقة.  ●
في حالة تلف كبل الطاقة أو القابس أو ارتخاء مأخذ الكهرباء   ●
ال تستخدم الغسالة. )في حالة تعرض كابل الطاقة للتلف يلزم 

استبداله على الفور من الشركة المنتجة، أو من أحد مراكز 
الخدمة المعتمدين لديها و ذلك تجنباً للتعرض لألخطار.(

يجب مراعاة ما يلي:
)فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية نتيجة لذلك.(

استخدم مأخذ كهرباء فردي ذو جهد مناسب لتصنيف غسالتك.   ●
)ربما يتسبب استخدام مأخذ الكهرباء ألكثر من جهاز في عمل 

حريق جراء الحرارة الزائدة.(
أحكم ادخال قابس الطاقة في مأخذ الكهرباء.  ●

امسح قابس الطاقة بصورة منتظمة بقطعة قماش جافة. )إذا   ●
تجمع الغبار على قابس الطاقة أو الرطوبة أو خالفه فربما 

يتسبب ذلك في تلف العزل ويتسبب في نشوب حريق.(
تحقق من فصل قابس الكهرباء في حالة عدم استخدام الغسالة   ●

لفترة طويلة أو في حالة إجراء الصيانة.



4

اسماء المكونات/الملحقات 

نابض

غطاء

(صفحة ٢٤)ميزان التسوية

(صفحة ٢١)فلتر الوبر/النسالة

(صفحة ٢٤)كبل الطاقة

خرطوم التزويد بالمياه (بارد)
(صفحة ٢٢ ,٢٣)

خرطوم التزويد بالمياه (ساخن)

المكان المخصص لمنعم األقمشة
(صفحة ٢٠, ٢٢)

حوض الغسيل/التجفيف

 

(صفحة ٢٢)

قائم قابل للتعديل

 

(صفحة ٢٤)

لوحة التشغيل
(راجع المرجع التالي)

فلتر النسالة

 

(صفحة ٢١)

المكان المخصص للمنظف السائل/

(صفحة ٢٠, ٢٢) مسحوق الغسيل

(صفحة ٢٠)المبيض السائل

عالمة التوازن

لوحة التشغيل
*  في حالة سقوط شيء غريب أو ماء أو منظف على لوحة التحكم،ُيرجى ايقاف تشغيل الغسالة قبل مسح اللوحة أو سيحدث خطأ بالنظام. 

*  ُيرجى لمس الزر عند منتصف الكتابة للقيام بالتشغيل و تفعيل وظائف الغسالة. )ال تستخدم قفازات اليد المطاطية وال األظافر الصناعية وال األقالم للضغط على الشاشة.( 
*  بمجرد ضبط الدورة المرغوبة، اضغط بدء/إيقاف مؤقت لقفل المفاتيح وتجنب أي اختيار غير مقصود بسبب الضغط غير المتعمد. لتغيير االعدادات اضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت قبل 

اجراء أي تعديل.
*  لتغيير اعدادات وظيفة خدمة معينة،  افصل الطاقة مرة أخرى.

أزل غالف الحماية قبل االستخدام.  *

مستوى الماء )صفحة 7 و19(
يمكن تغيير االعدادات حسب تفضيلك.

اضغط المفتاح ]مستوى الماء[ 
باستمرار حتى يضيء مؤشر مستوى 

الماء المرغوب.

الغسيل/الشطف/التجفيف 
)صفحة 7 و17(

يمكنك اختيار دورة مخصصة كذلك.
اضغط لوحة التحكم باللمس حتى 
يضيء مؤشر الدورة المرغوبة.

مؤشر دورة الغسيل
يتم ضبط دورة الغسيل عند االضاءة بالوميض.

منطقة العرض
)صفحة.7(

التجفيف الفائق 
)صفحة 18(

اإلعداد الُمسبق
)صفحة 7(
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قفل أمان األطفالالملحقاتالملحقات

كيفية الضبط / اإللغاء  ■

قبل أن تبدأ
أغلق الغطاء.  ●

قم بتشغيل الغسالة.  ●
اضغط مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن على الزر “Child Lock” )قفل أمان األطفال(.
عند ضبط قفل أمان األطفال ستسمع صوتين قصيرين ويضيء بعدها مصباح أمان   ●

الطفل.
عند إلغاء قفل أمان األطفال ستسمع صوتين قصيرين وينطفيء بعدها مصباح قفل   ●

أمان األطفال.

مالحظة  
عند تحديد قفل أمان األطفال يظهر الرمز “CL” على الشاشة لمدة ثانيتين في كل   ●

مرة يتم فيها تشغيل الغسالة.
إن هذه الوظيفة تقوم بتعطيل فتح الباب حتى لو كانت الغسالة بوضعية اإليقاف أو   ●

عند اإلنتهاء من التشغيل، وذلك لمنع الحوادث الناتجة عن األطغال.

1 خرطوم االمداد بالماء 
البارد )الخط األزرق(

1 خرطوم االمداد بالماء 
الساخن)الخط األحمر(

3 صفيحة التوازن

1 الغطاء السفلي

قفل أمان األطفال
)صفحة 5(

قاهر البقع+
)صفحة 7( ECONAVI

)صفحة 13(

زر بدء / إيقاف مؤقت
اضغط للبدء.

اضغط إليقاف تشغيل الدورة. اضغط 
مرة أخرى الستئناف تشغيل الدورة.

مفتاح التشغيل
التشغيل/اإليقاف

يتم إيقاف التشغيل تلقائياً بمجرد اإلنتهاء من عملية الغسيل.  ●
إذا لم يتم الضغط على الزر “بدء” لمدة 10 ثواٍن، يتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائًيا.  ●

بعد الضغط على زر“إيقاف التشغيل” يجب عليك االنتظار لمدة 2~3 ثواٍن للضغط على مفتاح “تشغيل”.  ●

برنامج )صفحة 8, 12(
قم بتحديد الدورة المرغوبة بناًء على الوزن ونوع 

المالبس المغسولة ودرجة االتساخ.
إضغط مفتاح “برنامج” أو “غسيل مبدئي” حتى يتحرك 

المؤشر ويضيء أمام الدورة المرغوبة.
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قبل أن تبدأ
ضع المالبس في حوض الغسالة قبل فتح الصنبور.  ●

1

5

2

3

4

إضغط الزر  .

أغلق الغطاء.

إضغط مفتاح برنامج لتحديد الدورة. )صفحة 8(

اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ستقوم الغسالة بحساب حمل الغسيل بخضخضة الغسيل   ●
دون ماء قبل عرض مستوى الماء.

أضف الُمنظف في المكان الُمخصص لوضع 
الُمنظف السائل/الجاف ويختلف مع اختالف 

مستوى الماء.
أضف ُمنعم األقمشة في المكان الُمخصص له حسب الرغبة.  ●

تعمل خاصية التنظيف التلقائي للحوض في نهاية دورة التجفيف. )صفحة 14(
تنتهي عملية الغسيل بمجرد أن ُتصدر الغسالة تنبيه صوتي )صفحة 13(

أغلق الصنبور وأخرج الغسيل. 

حدد دورة الغسيل/الشطف/التجفيف )صفحة 7( 
حدد وقت اكمال الغسيل )صفحة 7، وظيفة 

الحجز(

حدد مستوى الماء )صفحة 7( 

حول الُمنظف )صفحة 19(

الغسيل

 منطقة العرض 
)صفحة.7(

إلمس لوحة التحكم مستوى الماء2
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اعدادات خاصة
يمكنك تغيير اعدادات الغسيل/الشطف/التجفيف ومستوى الماء.

ضبط درجة الحرارة للتزويد بالماء للغسيل
درجة حرارة المياه

حوالي 40 درجة مئويةالنقع الزائد:

حوالي 60 درجة مئويةالنظافة:

حوالي 40 درجة مئويةالغسيل:

حوالي 30 درجة مئويةتسخين الماء حتى:

القيام بتحديد درجة حرارة الماء “ساخن” أو “دافيء”، يساعدك في 
إزالة البقع بشكل أسهل.

بعد القيام بالخطوة 2 في صفحة 6، إضغط الزر ]قاهر البقع+[ بشكل 
متكرر حتى يضيء مصباح درجة الحرارة المرغوبة.

■ اعدادات دورة الغسيل/الشطف/التجفيف
قم باجراء الخطوات 1 ~ 2 في صفحة 6، ثم إضغط المفاتيح 
“غسيل” و “شطف” و“تجفيف” على التوالي حتى يضيء 

مؤشر الدورة المرغوبة.
للقيام بتغيير اعدادات دورة الغسيل/الشطف/التجفيف بعد   ●

بدء الغسيل
إضغط اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت لبدء تشغيل الدورة وقم بتغيير   

االعدادات واضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت الستئناف العملية. 
■ ضبط مستوى الماء

قم باجراء الخطوات 1 ~ 3 في صفحة 6، ثم إضغط مفتاح 
“مستوى الماء” بشكل متكرر حتى يضيء مستوى الماء 

المرغوب.
  مالحظة  

هذا االعداد غير متاح لكافة دورات الغسيل. )صفحة 8(  ●

حفظ وظيفة اضافية
يمكنك تحديد وقت إنهاء الدورة من 2-24 ساعة من الوقت 

الحالي.
بعد القيام بالخطوة 2 في صفحة 6 اضغط مفتاح ]الضبط 

الُمسبق[ لتحديد وقت االنهاء )ساعة(.
يظهر هذا الوقت على شاشة العرض.  ●

يزداد الوقت ساعة في كل مرة تضغط على المفتاح.  ●

■ تحقق من تفاصيل االعدادات
اضغط مفتاح ]الضبط المسبق[ لحفظ الوظيفة.

● اعداد دورة، الغسيل/الشطف/التجفيف و مستوى الماء وعرض 
وقت اإلنهاء.

■ إلغاء/تغيير حفظ وظيفة اضافية
اضغط الزر “تشغيل/إيقاف تشغيل” إليقاف تشغيل الغسالة 

واعادة الخطوة 1 في صفحة 6.

  مالحظة  
يضيء مؤشر حفظ وظيفة إضافي ومستوى الماء و   ●

ECONAVI لمدة دقيقتين ويبقى مؤشر حفظ وظيفة إضافي 
مضيء فقط بعد ذلك 

ال تستخدم مسحوق صابون أو قطع صابون.  ●
يمكن أن يتجاوز وقت اإلنهاء الوقت الُمبرمج بسبب ظروف   ●

التغذية بالماء والتصريف.
هذه الوظيفة غير متاحة لكافة دورات الغسيل. )صفحة 8(  ●

حول منطقة العرض
)دقيقة( إضغط الزر “تجفيف فائق” وسيتم عرض التجفيف الفائق 

التجفيف الفائق. )صفحة 18(

الضبط الُمسبق )بعد مضي 
عدد من الساعات(

إضغط الزر “الضبط الُمسبق” وسيتم عرض 
وقت اكمال التنظيف. )راجع المعلومات 
المرجعية الموجودة على الناحية اليسرى(

تعرض الوقت الُمتبقي بالدقائق أثناء التشغيل. الوقت )الوقت بالدقائق(

L
مستوى الماء الذي يظهر على الشاشة أثناء 

دورة الغسيل. )صفحة 19(

  مالحظة  
"2H" تظهر على الشاشة إذا كان الوقت المتبقي يتجاوز 99 دقيقة.   ●

13 لوحة التشغيل
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المالبس المناسبة واألمثلةالدورات

اعدادات قياسية

مالحظات
منسوب الماء )لتر(

 الوقت الالزم التجفيف )دقيقة(الشطف )دقيقة(الحد األعلى للكميةالغسيل )دقيقة(
)دقيقة تقريًبا( NA-FS20V5SRY

عادي
الغسيل اليومي.

القطن والكتان والمالبس المصنوعة من القطن 
المختلط

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50

20~

12
2026 كجم

85~

65

سريع
الغسيل في مدة أقصر.

االتساخ المتوسط أو عدد المالبس القليل

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50
10 كجم9

)يوصى(
2

)إعادة الملء(

6~

3

66~

49

ال يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف.  ●
مثبتة في “اعادة الملء” للشطف.  ●

ال يمكنك تحديد التجفيف فقط. للقيام بوظيفة التجفيف فقط قم   ●
بإختيار اعدادات الدورة القياسية.

مالبس رقيقة
توخ الحذر عند غسيل المالبس الرقيقة 

واألنيقة.

مالبس الصوف والمالبس الداخلية المصنوعة 
من الحرير وغيرها.

毛衣 帶刺繡、蕾絲花邊的衣物دانتيل ثقيل أو مالبس مزينة

32168 كجم609

ال يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف.  ●
وظيفة إضافية غير ُمتاح.  ●

دون تنظيف تلقائي للحوض.  ●
ال يمكنك تحديد التجفيف فقط.  ●

المالبس المناسبة للبشرة الحساسة مثلالعناية باألطفال
107~
50

20~

12
202 كجم

6)إعادة الملء(
~ساعتين

70

استخدم وقت أطول قليالً للغسيلتوفير المياه

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50

20~
12

2026 كجم
77~

56

غسيل أقل استهالًكا للطاقة والمياةالبطانيات

 بطانيات
صوف

 بياضات
السرير

8 كجم10712
)يوصى(

2
ساعتين6)إعادة الملء(

مثبتة في “اعادة التزويد بالماء” للشطف.  ●
المستوى االفتراضي للماء 107 لتر.  ●

استخدم وقت أطول قليالً للغسيلنقع

األقمصةالتي شيرتات

107~

50

20~

12
ساعتين2026 كجم

تمنع وجود العفن والروائح الكريهة داخل تنظيف الحوض
3حوض فارغ1079حوض الغسيل

تقريًبا3)اعادة الملء(
4 ساعات

وقت النقع حوالي 3 ساعات.  ●

دليل دورة الغسيل
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المالبس المناسبة واألمثلةالدورات

اعدادات قياسية

مالحظات
منسوب الماء )لتر(

 الوقت الالزم التجفيف )دقيقة(الشطف )دقيقة(الحد األعلى للكميةالغسيل )دقيقة(
)دقيقة تقريًبا( NA-FS20V5SRY

عادي
الغسيل اليومي.

القطن والكتان والمالبس المصنوعة من القطن 
المختلط

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50

20~

12
2026 كجم

85~

65

سريع
الغسيل في مدة أقصر.

االتساخ المتوسط أو عدد المالبس القليل

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50
10 كجم9

)يوصى(
2

)إعادة الملء(

6~

3

66~
49

ال يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف.  ●
مثبتة في “اعادة الملء” للشطف.  ●

ال يمكنك تحديد التجفيف فقط. للقيام بوظيفة التجفيف فقط قم   ●
بإختيار اعدادات الدورة القياسية.

مالبس رقيقة
توخ الحذر عند غسيل المالبس الرقيقة 

واألنيقة.

مالبس الصوف والمالبس الداخلية المصنوعة 
من الحرير وغيرها.

毛衣 帶刺繡、蕾絲花邊的衣物دانتيل ثقيل أو مالبس مزينة

32168 كجم609

ال يمكنك تعديل دورة الغسيل/الشطف/التجفيف.  ●
وظيفة إضافية غير ُمتاح.  ●

دون تنظيف تلقائي للحوض.  ●
ال يمكنك تحديد التجفيف فقط.  ●

المالبس المناسبة للبشرة الحساسة مثلالعناية باألطفال
107~

50

20~

12
202 كجم

6)إعادة الملء(
~ساعتين

70

استخدم وقت أطول قليالً للغسيلتوفير المياه

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50

20~

12
2026 كجم

77~

56

غسيل أقل استهالًكا للطاقة والمياةالبطانيات

 بطانيات
صوف

 بياضات
السرير

8 كجم10712
)يوصى(

2
ساعتين6)إعادة الملء(

مثبتة في “اعادة التزويد بالماء” للشطف.  ●
المستوى االفتراضي للماء 107 لتر.  ●

استخدم وقت أطول قليالً للغسيلنقع

األقمصةالتي شيرتات

107~

50

20~

12
ساعتين2026 كجم

تمنع وجود العفن والروائح الكريهة داخل تنظيف الحوض
3حوض فارغ1079حوض الغسيل

تقريًبا3)اعادة الملء(
4 ساعات

وقت النقع حوالي 3 ساعات.  ●
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مالحظات أمثلة على المالبس المناسبة برنامج 
 NA-V200EBS

درجة حرارة 
الماء 

)تقريًبا. °درجة 
مئوية( 

الحد األقصى 
الكمية 

الغسيل 
)دقيقة( 

الشطف 
)دورة( 

تجفيف 
)دقيقة( 

الوقت 
المطلوب 
)تقريًبا( 

30 °درجة مئوية 
تسخين الماء

أليام الشتاء التي يكون فيها الماء 
بارًدا للغاية

القطن والقنب والمنسوجات المختلطة 

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50
7 كجم30 درجة مئوية

20~

12
26

تقريًبا
80~

64

مناسب أليام الشتاء الباردة.  ●
يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع 39 دقيقة.   ●

الغسيل المضاد للرائحة 40 درجة مئوية

107~

50
تقريًبا20926 كجم40 درجة مئوية

4 ساعات

يختلف أثر إزالة الرائحة بحسب تركيز ونوع الرائحة.  ●
ال تستخدم مبيضات الكلور للغسيل المحدد بوقت )وإال فسوف يتسبب وضعها لمدة   ●

طويلة لتآكل المعدن(
افصل المالبس القطنية الملونة عن المالبس البيضاء.  ●

التنظيف التلقائي للماء معطل.   ●
يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع 160 دقيقة.  ●

60 درجة مئوية 
للتنظيف

مضاد للبكتريا 
107~
50

تقريًبا20926 كجم60 درجة مئوية
4 ساعات

ُيرجى غسيل المالبس البيضاء فقط.  ●
)ال تستخدم هذا البرنامج للمالبس التي ال تتحمل درجة الحرارة العالية.(  

وُيقترح اآلتي بالنسبة لسعة 4 كيلو جرام أو أقل  ●
يتم تسخين المياه بواسطة السخان عندما تكون سعة الغسيل أقل، ويتطلب وقت الغسيل   ●

4 ساعات.

40 درجة مئوية للنقع 
النقع الزائد

إزالة البقع العنيدة 

90~

50
تقريًبا2926 كجم40 درجة مئوية

4 ساعات 

يستخدم برامج النقع الزائد تركيًزا عالًيا من المنظف في درجة حرارة 40 درجة مئوية   ●
ويتم نقع المالبس لمدة ساعتين حتى يتم إزالة البقع بعناية من األلياف. 

يختلف تأثير إزالة البقع حسب نوع البقع على المالبس ونوع الُمنظف المستخدم.   ●
ال يمكن إزالة إصفرار اللون الناتج عن تعرض المالبس للشمس.   ●

تحقق من درجة حرارة الغسيل الموصى بها للعناصر المراد غلسها.  ●
افصل المالبس القطنية الملونة عن المالبس البيضاء.   ●

التنظيف التلقائي للحوض معطل.   ●

تنظيف حوض الغسالة 
بالماء الساخن 

تمنع وجود العفن األسود والروائح الكريهة 
حوض30 درجة مئوية107داخل حوض الغسيل 

فارغ
تقريًبا 

9 دقائق 
3

تقريًبا3)إعادة الملء( 
وقت النقع حوالي 82 دقيقة.4 ساعات   ●

قاهر البقع+

األوصاف 
قد يختلف عرض الوقت بعد قياس درجة حرارة الماء.   ●

قد ال يتم الوصول العداد درجة الحرارة بسبب عوامل مثل وقت الغسيل وكم الغسيل ودرجة حرارته وغير ذلك.   ●
الحد األعلى للكمية: النقع الزائد: 2 كجم أو أقل   ●

)سيظهر التنبيه U15 إذا تم تخطي الحدود المذكورة أعاله( )صفحة 27(   
بعض البرامج غير قابلة للتعديل لدرجة 30 درجة مئوية للماء الساخن )برنامج عادي ونظافة الحوض يمكن ضبطها على درجة حرارة 30 درجة   ●

مئوية(. 
لن يصبح الماء ساخًنا بعد الشطف.   ●

يضيئ مؤشر النقع بعد إعداده ، نظافة على 60 درجة مئوية، غسيل على 40 درجة مئوية، نقع فائق أو نظافة حوض مياه ساخنة على 40 درجة   ●
مئوية.

غطاء سلسلة غساالت الماء الساخن ذات التصميم الرأسي ليست بتصميم ضيق لدخول الماء ولذا قد تختلف درجة الحرارة باختالف درجة الحرارة   ●
الهواء المحيط والماء سيصل الماء الذي يتم تسخينه إلى 50~60 درجة مئوية )جرى اختبار هذه النتائج على غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 20 

و25 درجة مئوية(. 
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مالحظات أمثلة على المالبس المناسبة برنامج 
 NA-V200EBS

درجة حرارة 
الماء 

)تقريًبا. °درجة 
مئوية( 

الحد األقصى 
الكمية 

الغسيل 
)دقيقة( 

الشطف 
)دورة( 

تجفيف 
)دقيقة( 

الوقت 
المطلوب 
)تقريًبا( 

30 °درجة مئوية 
تسخين الماء

أليام الشتاء التي يكون فيها الماء 
بارًدا للغاية

القطن والقنب والمنسوجات المختلطة 

تي شيرت مالبس داخليةالمناشف

107~

50
7 كجم30 درجة مئوية

20~

12
26

تقريًبا
80~
64

مناسب أليام الشتاء الباردة.  ●
يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع 39 دقيقة.   ●

الغسيل المضاد للرائحة 40 درجة مئوية

107~

50
تقريًبا20926 كجم40 درجة مئوية

4 ساعات

يختلف أثر إزالة الرائحة بحسب تركيز ونوع الرائحة.  ●
ال تستخدم مبيضات الكلور للغسيل المحدد بوقت )وإال فسوف يتسبب وضعها لمدة   ●

طويلة لتآكل المعدن(
افصل المالبس القطنية الملونة عن المالبس البيضاء.  ●

التنظيف التلقائي للماء معطل.   ●
يضيء مؤشر النقع بعد البدء، وقت النقع 160 دقيقة.  ●

60 درجة مئوية 
للتنظيف

مضاد للبكتريا 
107~

50
تقريًبا20926 كجم60 درجة مئوية

4 ساعات

ُيرجى غسيل المالبس البيضاء فقط.  ●
)ال تستخدم هذا البرنامج للمالبس التي ال تتحمل درجة الحرارة العالية.(  

وُيقترح اآلتي بالنسبة لسعة 4 كيلو جرام أو أقل  ●
يتم تسخين المياه بواسطة السخان عندما تكون سعة الغسيل أقل، ويتطلب وقت الغسيل   ●

4 ساعات.

40 درجة مئوية للنقع 
النقع الزائد

إزالة البقع العنيدة 

90~

50
تقريًبا2926 كجم40 درجة مئوية

4 ساعات 

يستخدم برامج النقع الزائد تركيًزا عالًيا من المنظف في درجة حرارة 40 درجة مئوية   ●
ويتم نقع المالبس لمدة ساعتين حتى يتم إزالة البقع بعناية من األلياف. 

يختلف تأثير إزالة البقع حسب نوع البقع على المالبس ونوع الُمنظف المستخدم.   ●
ال يمكن إزالة إصفرار اللون الناتج عن تعرض المالبس للشمس.   ●

تحقق من درجة حرارة الغسيل الموصى بها للعناصر المراد غلسها.  ●
افصل المالبس القطنية الملونة عن المالبس البيضاء.   ●

التنظيف التلقائي للحوض معطل.   ●

تنظيف حوض الغسالة 
بالماء الساخن 

تمنع وجود العفن األسود والروائح الكريهة 
حوض30 درجة مئوية107داخل حوض الغسيل 

فارغ
تقريًبا 

9 دقائق 
3

تقريًبا3)إعادة الملء( 
وقت النقع حوالي 82 دقيقة.4 ساعات   ●
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تشغيل برنامج الغسيل األولي )إزالة البقع التي تنحل بالماء(

برنامج

اعدادات قياسية 

مالحظات  منسوب الماء 
)لتر( 

الحد األعلى 
للكمية 

الغسيل 
)دقيقة( 

الشطف 
)دورة( 

تجفيف 
)دقيقة( 

الوقت 
المطلوب 
)تقريًبا( 

الغسيل 
األولي الغسيل 

اليومي 

90~

50
10كجم 

20~

12
حوالي ساعتين 6 2 

أفضل أداء   ●
للغسيل األولي 
لغسيل بوزن6 

كجم من 
المالبس. 

※ مدة الغسيل األولي حوالي 23 دقيقة.

ما هو الغسيل األولي 
تظهر الروائح الكريهة واألوساخ والبقع التي تحل بالماء في المالبس. 

تحذير 
أثناء الغسيل األولي، يتم التزويد بالماء من ماسورة التزويد األوتوماتيكي الجانبية وكمية قليلة من   ●

الماء التي تسقط على جدران هو شيء طبيعي. 
يتم الحصول على نتائج مثالية عندما يكون وزن الغسيل 6 كجم، وقد تؤثر الكميات الزائدة على   ●

نظافة غسيل المالبس. )صفحة 16 لمعرفة نوع المالبس.( 
لمنع تلف المالبس، تظهر الرسالة U15 إذا تجاوزت المالبس 10 كجم; ُيرجى تقليل المالبس   ●

وإعادة ضبط الغسيل األولي 
إضافة المسحوق للغسيل األولي: أضف الُمنظف في درج المنظف العادي؛ وأضف المنظف اإلضافي   ●

في درج منظف التنظيف األولي لزيادة قدرة التنظيف. 
)اجعل كمية المنظف المخصصة الغسيل األولي مملوًءا نصف كمية منظف الغسيل العادي.(    

)صفحة 19( 
بعد اعداد الغسيل األولي، عملية الضغط على )برنامج( أو )تجفيف فائق( يؤدي الى إلغاء االعدادات   ●

بشكل تلقائي.

حالة المؤشر

وميض: عملية الغسيل األولي. 

اإلضاءة الفورية: تم الضغط على زر الغسيل األولي. 

ينطفيء المؤسر:  لم يتم اعداد الغسيل األولي أو سينتهي الغسيل 
األولي. 

Panasonic Pre-wash Advantage )خاصية الغسيل األولي من Panasonic(: تحقق اإلزالة األولية لبقع الغسيل )إزلة 
الملوثات والنجاسات( وتلبي المتطلبات البيئية.

الوزن
االكتشاف 

الغسيل األولي
التزويد بالمياه 

تحريك الغسيل 
األولي 

الغسيل األولي
الغسيل التزويد بالمياه التصريف 

صندوق وضع الُمنظف العادي 

صندوق وضع ُمنظف الغسيل األولي
)2/1 نص الكمية المستخدمة للغسيل العادي( 

ضبط الغسيل األولي 

الغسيل األولي )حوالي 23 دقيقة( عادي

النقع
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سيتم حفظ اعدادات عملية الغسيل فقط لدورات عادي، سريع، رقيق، العناية باألطفال.  ●
تقوم كل دورة باعداد مستوى الماء تلقائًيا أو حسب طرق الغسيل المرغوبة. )صفحة 7(  ●

وقت التزويد بالمياه ووقت التصريف مذكوران ضمن متطلبات الوقت. قد يختلف هذا الوقت باختالف ضغط المياه وظروف الصرف ووزن المالبس.   ●
قد تختلف كمية الرغوة باختالف حمولة الغسيل. بالنسبة لحمولة الغسيل التي تزيد عن 7 كجم )مستوى الماء 70 لتر( الرغوة التي تنتج عن خضخضة   ●

المالبس قد تكون أقل من المتوقع. هذا األمر ُيعد طبيعياً. 
 دورة “تنظيف الحوض” )صفحة 22( 

  مالحظة  
 ECONAVI ربما يرجع عدم تشغيل دورة توفير الطاقة  ●

نظًرا للظروف التالية:

–  يوجد ماء متبقي في غطاء الغسالة قبل بدء تشغيل أي   
دورة غسيل.

–  تم تحديد دورة غسيل/شطف/تجفيف مخصصة.  
تظل دورة الغسيل دون تغيير ما دامت وظيفة   

ECONAVI غير متاحة. 

وصف المؤشر
الوميض: يومض المؤشر من بداية التعرف على وزن المالبس إلى نهاية تحديد 

.ECONAVI

اإلضاءة قيد التشغيل: دورة توفير الطاقة ECONAVI قيد العمل. بعد تحديد 
إمكانية تشغيل دورة توفير الطاقة يظل المؤشر قيد العمل حتى نهاية الدورة. 

اإلضاءة ال تعمل: دورة توفير الطاقة ECONAVI ليست قيد العمل. دورة توفير 
الطاقة ECONAVI ليست قيد العمل بسبب ضعف الظروف.

ECONAVI
تحسب الغسالة وزن ودرجة حرارة الماء والمالبس وتحدد مستوى الماء المطلوب والوقت المطلوب للغسيل في وضع “عادي” أو “نقع”.

■ حول تغيير دورة الغسيل
ال يمكنك تغيير الدورة بعد الضغط على مفتاح “بدء”. لتغيير الدورة، أوقف تشغيل وقم بتشغيل الغسالة على الفور ثم قم باعداد دورة 

الغسيل. 
مراحل الغسيل: التعرف على حمولة الغسيل ← اعادة الملء ← غسيل ← اعادة ملء الماء ←غسيل  ●

مراحل الشطف: التصريف ←التجفيف المتقطع ← تجفيف ← المكابح ← تتالي الشطف   ● 
( مرتين← اعادة ملء← شطف المكابح التجفيف ←  اعادة + التجفيف المتقطع ←  (

مراحل التجفيف: تجفيف ← متقطع تجفيف ← تجفيف ← مكابح  ●

دليل دورة الغسيل )تابع(

تصدر تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل
تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل. و يمكنك أن تقوم بتعطيل تنبيه “إنهاء الدورة”.

■ لتمكين/تعطيل تنبيه “انتهاء الدورة”
في حالة إيقاف التشغيل:

اضغط مع االستمرار “بدء/إيقاف مؤقت” و“تشغيل/ إيقاف تشغيل” في نفس الوقت لمدة 6 ثوان على األقل.
ستسمع تنبيهين صوتيين قصيرين بعد “انتهاء الدورة” وإيقاف التنبيه

ستسمع تنبيهين صوتيين قصيرين مرتين بعد “انتهاء الدورة” وسيعمل التنبيه. 
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راجع ملصق العناية قبل الغسيل للتحقق من امكانية غسل المالبس بالغسالة.
■ فرز المالبس

اغسل المالبس التالية بشكل منفصل  ●
المالبس الملونة أو المالبس التي قد تبهت بسهولة  –
المناشف والمالبس األخرى التي يخرج منها الوبر  –

ضع المالبس الرقيقة في سلة الغسيل  ●
حماالت الصدر والجوارب  –

المالبس الموجود بها دانتيل أو المالبس الداخلية  –

■ الغسيل األولي للمالبس المتسخة جزئًيا
البقع الموجودة على الياقات واألساور  ●

ضع منظف خاص بالياقات واألساور قبل الغسيل   ←
البقع المركزة  ●

ضع ُمنظف خاص بالبقع المركزة أو أكسجين التبييض قبل الغسيل  ←
بقع الطين  ●

ضع الُمنظف على البقع الجزئية أو قم بإذابة الصابون وقم بفركها   ←
بأصابعك قبل الغسيل

■ األشياء التي ال ينبغي غسلها في الغسالة
الوسائد والمخدات وغيرها من األشياء القطنية   ●

واإلسفنجية و المخادع المستخدمه )قد تتسبب تلك 
األشياء في تلف الغسالة أو تعطيلها.(

■ التحقق من المالبس
المالبس التي بها أزرار أو سحابات  ●

السالسل المربوطة وما شابهها  ●
اقلب المالبس التي ينتج عنها وبر على ظهرها  ●

أزل األشياء المعدنية والعمالت وما شابهها  ●
قم بتنظيف الشعر المتساقط من الحيوانات األليفة وشعر اإلنسان واألشياء   ●

الغريبة األخرى بفرشاة

■ ترتيب وضع الغسيل بحوض الغسالة
ضع المالبس كبيرة الحجم والتي تطفوبعد امتالء الحوض بالماء واضغط   ●
إيقاف مؤقت وإضغط على المالبس من أعلى حيث تتشرب تلك المالبس 

الماء جيًدا.
في حالة التحميل الثقيل، إضغط على   ●
المالبس من أعلى ألسفل حتى تصل 

لعالمة التوازن. ال تحمل الغسالة بحمل 
زائد من المالبس بما يتجاوز السعة 

المحددة؛ وإال قد يتلف الغسيل والغسالة.

وظيفة التنظيف التلقائي للحوض 
أزل بقايا الصابون والدهون غير الظاهرة داخل الحوض باستخدام نظام التنظيف التلقائي للحوض أثناء الغسيل لمنع تكون العفن األسود.

تشتمل كل الدورات على نظام التنظيف التلقائي للحوض ما عدا دورة المالبس الرقيقة.
قم بتشغيل التنظيف التلقائي للحوض في آخر مرحلة تجفيف. 

  مالحظة  
ال تعمل دورة التنظيف التلقائية الذكية إذا تم تحديد “التجفيف” فقط.  ●

قد ال تؤدي دورة التنظيف الصحي عملها على أكمل وجه بسبب نوع ودرجة البقع. قد تحتاج لتشغيل دورة “التنظيف الصحي” الحوض مع   ●
منظف خاص للحوض إلزالة العفن األسود أو الرائحة. )صفحة 22(

الغسيل الشطف تجفيف بعد إنتهاء الغسيل

النظافة التلقائية لحوض الغسالة

تجهيز الغسيل 

 إحرص أال
 یتجاوز الحمل
ھذا اإلرتفاع

النظافة التلقائية لحوض الغسالة
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توخ الحذر عند غسيل المالبس الرقيقة واألنيقة. )هذا يختلف عن التنظيف الجاف باستخدام مذيبات.(

يمكنك غسيل مالبس بوزن يصل إلى3 كجم أو أقل.  ●
برجاء غسلهم بمنظف سائل معتدل )بالنسبة لغسيل الصوف أو الحرير(.  ●

قبل أن تبدأ
ضع المالبس بالغسالة وأغلق العطاء وافتح صنبور المياه وقم بتشغيل الغسالة.  ●

كيفية تجفيف المالبس الرقيقة

إضغط مفتاح Program )برنامج( لتحديد دورة “Delicate” )مالبس رقيقة(.  1
تغيير مستوى الماء )صفحة 4(  ●

50 L~60 L :نطاق خيارات مستوى الماء  

اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.  2

3  أضف الُمنظف في الموضع المخصص للمنظف السائل/مسحوق الغسيل حسب مستوى الماء وأغلق الغطاء.
حول الُمنظف )صفحة 19(  ●

تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.  ●

  مالحظة  
ال تستخدم المبيضات.  ●

أزل المالبس على الفور وعرضهم للهواء فقد تتجعد أو يتغير لونها إذا ُتركت بالغسالة لفترة طويلة.  ●

■  لمنع فقدان اللون والتجعد
تجفيف المالبس ذات األلوان الفاتحة   ●

والبيضاء والصوف والمالبس 
المصنوعة من األلياف الصناعية في 

الظل.
اضغط براحة يدك الزالة التجاعيد   ●
من المالبس المحبوكة أو األلياف 

الصناعية الجديدة واضبط شكلها قبل 
التجفيف.

■  المالبس التي قد تتجعد )األقمصة والبلوزات 
والبناطيل وغيرها(

جففهم على حماالت ثياب
 لف منشفة تناسب

اتساع الكتف

)ال تعلق األلبسة المحبوكة.(

األلبسة المحبوكة  ■

ذات الحياكة الغليظة  ●
← تجفيف مسطح

األنواع األخرى من المالبس المحبوكة  ●
← تجفيف على حبل الغسيل أو ساري الغسيل

لوضع المالبس الرقيقة

■ ُيرجى تجهيز المالبس كما هو موضح أدناه مقدًما■  ضع المالبس في أكوام محكمة ومسطحة
اقلب المالبس التي تجمع وبر على ظهرها.  ●

ضع ُمنظف الغسيل وال تقم بتوسيع وبسط الدهون أو الغبار أو األوساخ على األكمام أو   ●
الياقات أو األجزاء المشابهة وأزلهم بفرشاة.

اربط األجزاء المطوية بأشرطة.  ●
قم بتغطية األزرار الغامقة.  ●

 إلتزم بالخطوات المذكورة في "تجهيز الغسيل" )صفحة 14(

غسيل المالبس الرقيقة
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يمكنك غسيل بطانية ذات حجم واحد مصنوعة من 100% من األلياف الصناعية بهذه الغسالة.

غسيل البطانيات

يوصى بها ألحجام الغسيل التالية: 8 كجم أو أقل. )تحقق من عدم تخطي البطانية لعالمة التوازن(  ●
يوصى باستخدام منظف سائل. يجب احالل مسحوق الغسيل قبل استخدامه )ُيرجى مراجعة صفحة.20(.  ●

قبل أن تبدأ
يلزم وجود شبكة تجفيف منزلية لمنع إتالف البطانية.  ●

قم بتثبيت شبكة العناية المنزلية في )صفحة 13( قبل تحميل بطانية النمر.  ●
ضع البطانية بالغسالة وأغلق الغطاء وافتح صنبور المياه وقم بتشغيل الغسالة.  ●

إذا كانت البطانية شديدة االتساخ، ُيرجى غسلها مرة أو مرتين أخريين.  ●
إذا كانت شبكة العناية المنزلية غير مثبتة سيتم تقليل وقت الغسيل. )وقت الغسيل الكلي 68 دقيقة(  ●

إضغط مفتاح برنامج لتحديد دورة “بطانية”.  1
تغيير مستوى الماء )صفحة 4(  ●

نطاق خيارات مستوى الماء: 70 لتر~ الحد األعلى  
اعداد وقت نهاية الغسيل )صفحة 7(  ●

اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.  2
أضف الُمنظف حسب مستوى الماء وأغلق الغطاء.   3

حول الُمنظف )صفحة 19(  ●
البطانيات ال تتشرب الماء بسهولة. بعد امتالء الحوض أوقف التشغيل مؤقًتا وإضغط على البطانية لألسفل من أعلى.  ●

تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.  ●

الوزن التقريبي للمالبس
الوزن التقريبي لقطعة )يختلف باختالف المادة المصنوعة منها(

المنشفة )100% قطن(300 جمالسترات600 جم

بياضات السرير )100% قطن(500 جم
قمصان )أقمشة مختلطة(200 جمبيجامات )100% قطن(

400 جم
ستراٍت

تنورات )أقمشة صناعية(
سراويل

شرابات )أقمشة مختلطة(50 جم
مالبس داخلية للرجال )100% قطن(

إلضافة بطانيات

اطوي الجانب الطويل 4 مرات.   

.”M“ اطويه على شكل حرف  

  ضع البطانيات بالحوض واضغط عليهم لالسفل برفق، تحقق من أن 
أي جزء من البطانية ال يتجاوز عالمة التوازن.

ضع الجزء المطوي ألعلى.

1

2

3
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يمكنك جمع الدورات حسب الرغبة، مثل الغسيل والشطف والتجفيف. )ال يتم حفظ هذه الدورات(

قبل أن تبدأ
ضع المالبس بالغسالة وأغلق الغطاء وافتح صنبور المياه وقم بتشغيل الغسالة.  ●

في دورة التشغيل “العادية”:  1
إضغط “غسيل” أو شطف” أو “تجفيف” وحدد   

الدورة المرغوبة.
اعداد وقت نهاية الغسيل )صفحة 7(  ●

اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.  2
تغيير مستوى الماء )صفحة 4(  ●

عن المنظف )صفحة 19(  ●
تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة الغسيل.  ●

اعدادات التشغيل
مالحظاتمفتاح التشغيليستخدم من أجل اإلعداد

اعادة استخدام الماء المتبقي في غسيل فقط  ●
ماء الغسيل يبقى في الحوض.الغسيل  الحوض.  ●

اعادة استخدام ماء الشطفغسيل وشطف الشطف ●  ماء الغسيل يبقى في الحوض.الغسيل   ●

غسيل المالبس بنشا الغسيلالغسيل والتجفيف تجفيف●  الغسيل  

شطف المالبس بعد الغسيل شطف فقط الشطف ●  ماء الشطف يبقى في الحوض.   ●

شطف وتجفيف المالبس بعد الشطف والتجفيف  ●
الغسيل

تجفيف الشطف   

تجفيف المالبس بعد الغسيل تجفيف فقط  ●
تصريف الماء في الحوض.  ●

تجفيف   

  مالحظة  
بالنسبة للدورات التي تبدء “الشطف” أو “التجفيف”، في حالة تبقي ماء في الحوض؛ وإال ستبدء دورة التجفيف.  ●

بعد إضافة النشا، أزل النشا المتبقية في الحوض مع الماء النظيف. )حدد دورة “عادي” اضبط مستوى الماء لـ 70 لتر أو أكثر أو   ●
تشغيل الدورة بدون أي مالبس في الحوض.(

دورة الغسيل/الشطف/التجفيف كلٌ على حده

العداد وظيفة تقوية تيار المياه
قد يمكنك اعداد وظيفة تقوية تيار المياه للحصول على تيار مياه قوي للغسيل.

■ كيف يمكن تشغيل هذه الوظيفة 
أثناء التزويد بالماء في دورة الغسيل ويكون الغطاء مغلق.

اضغط مع االستمرار لمدة 3 ثواٍن على الزر “غسيل” 
ُتصدر الغسالة صوًتا مرتين عند اتمام ضبط وظيفة التقوية.  ●

 LED ال تحتاج العداد وظيفة تقوية تيار المياه مرة أخرى حيث سيتم حفظها بالغسالة. شاشة  ●

  مالحظة  
يمكنك تغيير اعدادات تقوية التيار المائي لكافة الدورات ماعدا دورات المالبس الرقيقة الحساسة / تنظيف الحوض.  ●

■ كيفية تعطيل هذه الوظيفة 
أثناء التزويد بالماء في دورة الغسيل ويكون الغطاء مغلق.

اضغط مع االستمرار لمدة 3 ثواٍن على الزر “غسيل”

.  LED ُتصدر الغسالة صوًتا رباعًيا وبذلك تلغى وظيفة تقوية التيار المائي. شاشة  ●



18

التجفيف الفائق
اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.  2

تصدر الغسالة تنبيه بعد انتهاء دورة التجفيف بالهواء.   ●

  مالحظة  
يتم التحكم في هذه الوظيفة عبر مؤقت ينهي الدورة بغض النظر عن   ●
جفاف المالبس. يمكنك تشغيل مرة أخرى إن لم يكن التجفيف كافي.
يختلف جفاف المالبس باختالف الوزن والخامة ودرجة الحرارة   ●

والرطوبة.
هذه الوظيفة ال تهدف لتجفيف مالبسك وربما ال تحل محل   ●

الخدمات التي يقدمها المجفف.

 احرص علي تهوية حوض الغسيل )صفحة 22(

تزيل دورة التجفيف الفائق الرطوبة المتبقية في المالبس باستخدام 
تيار الهواء الذي يصنعه الهواء الناتج عن لف الحوض. يمكنك تقليل 

وقت التجفيف بالدورة )هذا التجفيف ال يتسبب في تسخين الهواء.(
هذه الدورة مصممة خصيًصا للمالبس المصنوعة من األياف 

الصناعية )حتى 5 كجم(

قبل أن تبدأ
افرد المالبس وجففها بصورة متساوية في الحوض وأغلق الغطاء   ●

وقم بتشغيل الغسالة. 

اضغط زر التجفيف الفائق، حدد وقت التجفيف   1
الفائق في الوحدة الزمنية للساعة.

٦٠٣٠١٥ ٩٠

اضغط لتغيير وقت التجفيف الفائق.  ●

قِفل الباب:
ا أثناء التشغيل سُيغلق الباب تلقائّيً

يضيء ضوء قفل الباب تلقائًيا أثناء دورة الغسيل. ال ُيمكن فتح الباب أثناء تلك المدة.
يتم قفل الباب وال يمكن فتحه أثناء عمل الغسالة.  ●

في حالة الضغط على الزر  أثناء التشغيل، ستتوقف الغسالة عن العمل وتحدث صوت "طقطقة" ويتم تحرير قفل الباب.  ●

مالحظة  
ُيرجى عدم فصل قابس الطاقة. ال يمكن تحرير قفل الباب حتى في حالة فصل الطاقة.  ●

إذا لم يتم تحرير القفل، ُيرجى عدم فتح الباب بالقوة. فقد يتسبب هذا في تلف الباب والقفل.  ●
إذا لم يتم قفل الباب أثناء دورة الغسيل، ُيرجى التوقف على الفور واالتصال بالصيانة.  ●

في المواقف التالية، لن يجدى حتى الضغط على  أو  في فتح الباب.  ●

استخدام قفل أمان األطفال

سيغلق الباب إذا كانت درجة حرارة الماء مرتفعة

لتجنب الحوادث التي يتسبب بها األطفال، يتم منع الباب من الفتح حتى عند إنتهاء دورة الغسيل أو فصل الطاقة. )صفحة 5(

قفل الباب. أثناء ذلك، لن تتمكن من فتح الباب حتى عند إيقاف دورة  إذا وصل خزان الماء لدرجة حرارة عالية أثناء التشغل، ستضيء 
الغسيل بشكل مؤقت أو فصل الطاقة.

>لفتح الباب بسرعة<

 إيقاف مؤقت ←  إيقاف الطاقة ←   تشغيل الطاقة ← عمل دورة "تجفيف" )لتقليل درجة الحرارة في الخزان(
يرجى تذكر أن تقوم بإعادة تشغيل دورة الغسيل حيث أن الدورة لم تكتمل.  ●
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مة
تقد

ت م
ليا

عم

١٠٧
٩٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

٩٠
٨٠
٦٥
٥٥
٤٥

>
>
>
>
>

حول الُمنظف
ارشادات كمية )منظف/ ُمنعم أقمشة(

يضيء مؤشر مستوى الماء

منسوب 
الماء 
)لتر(

حمولة الغسيل )كجم(

ُمنعم األقمشة )مل(المطهر

مكثفعاديسائل )مل(مسحوق)ملعقة/جم(

)20 جم لكل 30 لتر 
من الماء(

)20 مل لكل 30 لتر 
من الماء(

)20 مل لكل 30 لتر 
من الماء(

)6.6 مل لكل 30 لتر 
من الماء(

10720~12100~2.010010032
9812~1090~1.8909030
9011~980~1.68080

8010~875~1.57528

709~770~1.47070

658~660~1.26025

607~555~1.155

556~445~0.9455518

505~340~0.8404014

454~2
30~0.630

402~13010
بعض المنظفات والمنعمات يكون معها دليل مستخدم. ُيرجى قراءتها بعناية مقدًما.   ●

عندما يكون مستوى الماء مرتفع جداً، فإن الرمز  سوف يظهر.  ●
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اضغط الزر بدء / إيقاف مؤقت.  1
يعرض مستوى الماء والمسحوق حسب الحمل.   ● 

)صفحة 19(

أضف الُمنظف حسب مستوى الماء والمنظف الموجود.  2
)راجع الشكل البياني الموجود أدناه لمكان إضافة المنظف(

إضافة ُمنظف الغسيل

  مالحظة  
ُيرجى قراءة توجيهات دليل المستخدم واالحتياطات الخاصة بالمنظف   ●

والمبيض وقطع الصابون/ مسحوق الصابون بعناية مسبًقا.
ُيرجى اختيار منظف ينتج رغوة أقل.   ●

ُيرجى االحتفاظ بمنظف سائل/مسحوق تنظيف في المكان المخصص   ●
له بالغسالة. تخلص من أي أجزاء صلبة أو متحجرة وقم بمساواتها قبل 

اضافتها وإال قد ال تنحل.
حافظ على مستوى السائل المنظف ومنعم األقمشة تحت عالمة المؤشر بـ   ●

“الحد األقصى” وإال سيتدفق السائل على 
الفور.

يمكنك إضافة السائل المنظف إما عبر   ●
المكان المخصص للسائل المنظف أو 

مسحوق الغسيل/المبيض. للحصول على 
أفضل تأثير، يفضل استخدام المكان السابق. 
يجب القيام بوضع المسحوق المبيض على   ●
المالبس البيضاء قبل وضعها داخل حوض 

الغسالة عند القيام بتشغيل الوظيفة اإلضافية ، وإال سوف يؤدي ذلك 
لشحوب المالبس األخرى.

ُمنعم األقمشة:
في المرحلة األخيرة من دورة الشطف سيتم إضافة الُمنعم تلقائًيا.  ●

قد يتحجر المنظف بعد تعرضه للهواء لمدة تزيد عن 12 ساعة. حاول   ●
تجنب استخدامه في هذه الحالة. 

قطع الصابون/ مسحوق الصابون:
قم باحالل قطع الصابون/ مسحوق الصابون قبل االستخدام، وإال سوف   ●

تتحجر وتلتصق بالمالبس.
إشطف المالبس بعناية بعد الغسيل بقطع الصابون/ مسحوق الصابون، وإال   ●

فسوف تصفر وتترك رائحة الصابون بالمالبس.
ال تقم بزيادة أو إضافة ماء بارد بشكل مباشر، حيث أن الصابون المنحل   ●
جزئياً سوف ُيكون رغاء الصابون الذي سوف يتالصق بأنبوب المياه أو 

بحوض الغسالة، مما يؤدي لتدفق الغسيل وتبقع المالبس.

 

الحد األقصى

قطع الصابون/ مسحوق الصابون
الحالل قطع الصابون/ مسحوق الصابون: 

إمأل حاوية بـ 5 لتر من الماء في درجة   1
حرارة 30°درجة مئوية.

أضف قطع الصابون/ مسحوق الصابون   2
ببطء حتى ينحلوا.

مسحوق غسيل
مسحوق سائل

مبيض سائل

ُمنعم األقمشة

مسحوق مبيض

صندوق وضع ُمنظف الغسيل األولي
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مة
تقد

ت م
ليا

عم
التنظيف والصيانة

■ فلتر الوبر / النسالة
أمسك الجزء العلوي من الفلتر   1

لفصله.

إزالة الوبر/النسالة الموجودة   2
بداخله.

إذا كانت الوبر/النسالة عنيدة،   ●
نظف الفلتر.

أعد الفلتر لموضعه.  3

إزالة النسالة
)بعد كل دورة غسيل( 2

امسحها بقطعة قماش ناعمة.
نظفها بمنظف المطبخ في حالة اإلتساخ الشديد. )ال 

تستخدم منظفات كاشطة أو ثنر أو بنزين أو كيروسين 
أو القيام بإضافة الماء مباشرة في الغسالة.(

هيكل الغسالة 1

1

2

5 3

4

A
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أزل الصندوق وقم بتنظيفه

المكان المخصص للمنظف السائل 
ومنعم األقمشة 3

إلزالة خرطوم التغذية بالمياه:   ●
ُيرجى اتباع الخطوات بدقة شديدة وإال سوف يؤدي ذلك لتسرب   

المياه.
أغلق الغطاء وأغلق صنبور المياه.  1

اضغط مفتاح “تشغيل/إيقاف تشغيل” لتشغيل الغسالة.  2
إضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت.  3

اضغط مفتاح “تشغيل/إيقاف تشغيل” إليقاف تشغيل الغسالة.  4
إنزع خرطوم التزويد بالمياه من الغسالة.  5

قم بتوصيل خرطوم التزويد بالمياه بالغسالة بعد تنظيفه. )صفحة 23(  ●
  مالحظة  

أعد تركيب فلتر صمام التزويد بالماء في مكانه األصلي بعد تنظيفه   ●
وإال لن تتمكن الغسالة من ترشيح المواد الغريبه وسيتلف الصمام.

فلتر صمام التزويد بالماء
)في حالة ضعف ضخ الماء(

افصل فلتر صمام التزويد بالماء ونظف الفالتر بفرشاة أسنان.  ●
)ال ُينصح بفك الفلتر(  

في الظروف السيئة جًدا )تكون مادة من معجون مائي( وعندما   ●
تفشل الفرشاة في تنظيف الصمام، ُيرجى إزالة الفلتر وتنظيف 

باألدوات.
)تلميح: ُيرجى استخدام َزَردّية إبرية ذات رأس مستوي للحفاظ   
على الفلتر من الكسر الذي قد يؤدي فشل الترشيح وتلف صمام 

التزويد بالمياه.(

4

■ تجفيف الحوض
قم بتفريغ الحوض

أغلق الغطاء، وإضغط مفتاح “تشغيل/إيقاف تشغيل” لتشغيل   1
الغسالة. 

إضغط الزر “تجفيف فائق” وقم بإختيار 0.5 ساعة.  2
اضغط الزر بدء/إيقاف مؤقت.  3

■ تنظيف باستخدام دورة “تنظيف الحوض”
استخدم دورة “التنظيف” لتنظيف الحوض بتكرار خطوات النقع 
لمدة 4 دقائق ولخضخضة لمدة دقيقة. قد يستغرق هذا 4 ساعات.

نظف الحوض بمنظف خاص بالحوض لمنع انتشار العفن 
بالحوض بعد مدة كبيرة من االستخدام. )ُيرجى تنظيف الحوض 

مرة كل 3~6 شهور.(

تفريغ الحوض
افتح صنبور المياه، وإضغط مفتاح “تشغيل/إيقاف تشغيل”   1

لتشغيل الغسالة.
إضغط مفتاح “برنامج” لتحديد دورة “تنظيف الحوض”.  2

يضيء مؤشر “تنظيف الحوض”.  ●
تشغيل دورة تنظيف الحوض )ال يمكن تغييرها(:  ●

الشطف: ثالثي مع تزويد منسوب الماء: مرتفع
المياه

تجفيف: 3 دقائقالنقع: 78 دقائق

الغسيل: 3 دقائق
إضغط الزر “بدء / إيقاف مؤقت”.  3

أضف ُمنظف خاص في الحوض، أغلق الغطاء.   4
  مالحظة  

ُيرجى استخدام ُمنظف خاص بحوض الغسالة.  ●
قم بإزالة صندوق فلتر الوبر/النسالة و فلتر الوبر/النسالة بعد   ●

التنظيف بمنظف محدد. امسح رغوة الصابون إن وجدت.
ال يمكنك حفظ دورة “تنظيف الحوض”.  ●

منع العفن والرائحة 5
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مة
تقد

ت م
ليا

عم

برغي صمام فلتر التزويد بالماء

كوع

خرطوم التزويد 
بالمياه )ساخن(

خرطوم التزويد بالمياه 
)بارد(

صامولة صامولة

بطريقة مماثلة، قم بتوصيل خرطوم التزويد بالمياه المرفق   2
)الخط األحمر( بمسامير صمام التزويد بالمياه على الناحية 

الخلفية من الغسالة المحددة بـ “ساخن”.
تحقق ما إذا كان الصمام غير جاهز أو مرتخي.  ●

وصل خراطيم التزويد بالمياه بالصنابير.4

اضغط على نهاية خرطوم التزويد بالمياه اآلخر المتصل   1
بالغسالة بشكل مباشر بصنبور المياه الباردة وأحكم ربط 

الصامولة في إتجاه عقارب الساعة بيدك.

بطريقة مماثلة وصل الطرف اآلخر لخرطوم التزويد بالمياه   2
)اللون األبيض( المتصل بالغسالة بصنبور المياه الساخنة.

افتح صنبور المياه للتحقق من عدم تسريب المياه من صمام التزويد   ●
بالمياه للغسالة أو من الصنابير.

التركيب

قم بتثبيت خرطوم تصريف المياه.

إضغط على نهاية طرف خرطوم التزويد بالمياه )الخط األزرق(   1
بكوع ممتد مقابل برغي صمام فلتر التزويد بالماء بالناحية الخلفية 

من الغسالة والمحدد بالرمز “بارد” و أحكم ربط الصامولة في 
اتجاه عقارب الساعة بيدك.

قم بتركيب خرطوم تصريف المياه بارتفاع 0.7 إلى 1.1 متر.
ركب بحيث تكون نهاية خرطوم تصريف المياه تتالمس مع الماء.  ●

حد أقصى 1.1 متر
الحد األدنى 0.7 م

افحص مكان التركيب1

ال تقم بتركيب الغسالة في األماكن التالية:  ●
بالقرب من مصدر للحرارة )فرن غاز أو سخان مياه أو غيره(  –

على بعد 1.5 متر على األقل.  ←
بالقرب من السخانات )يتضمن ذلك فوق أو أمام أو الجانب(. ال تكدس   ●

مواد قابلة لالشتعال.
موقع به ماء أو رطوبة )كالحمام(  –

مكان ُعرضة للرياح أو حرارة الشمس المباشرة )كالشرفة(  –
مكان به درجات حرارة تقترب من درجة الصفر  –

مكان ذو أرضية غير مستوية  –
مكان ذو أرضية زلقة كاألرضية المبلطة  –

حافظ على وجود مسافة 10 سم على األقل بين الغسالة والجدار لتقليل   ●
الضوضاء. 

ال تعيق الفراغ الموجود باألسفل بشيء مثل السجادة.  ●

وصل خراطيم التزويد بالمياه بالغسالة.3

2

١

٤
٣

٢

٥٦
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وصل كبل الطاقة والكبل األرضي بالغسالة.5

إذا كان هناك توصيل أرضي:  ●
أدخل قابس التيار في مأخذ التيار الثالثي.

بعد التركيب7

  مالحظة  
لمنع تسريب المياه:  ●

ُيرجى استخدام ُموصاالت المياه وأنابيب المياه وأنبوب التصريف الجديدة   –
والملحقة بالغسالة. ال تقم بإستخدام أي مجموعة أنابيب قديمة.

أدر وأحكم كل مقبض ومسمار.  –
ال تثني أنبوب التزويد بالمياه بالقوة فقد تتشرخ.  –

ال تحرك الغسالة وهي مائلة أو محمولة رأًسا على عقب وإال فقد تتلف مكوناتها.  ●
ال تسحب الغسالة للخلف حيث أن مفاتيح األمان الموجودة على يسار الجهة   ●

الخلفية مغلقة.
اختبر تشغيل الغسالة بعد التركيب للتحقق من عدم تسريب المياه.  ●

ُيرجى إزالة المسند السفلي )EPS( قبل استخدام الغسالة.

يجب أن تكون لوحة المطاط القابلة 
للضبط في الجزء السفلي.

تحقق من وضع الغسالة على سطٍح مستٍو.6

عند انتهاء التركيب إنطر إلى مستوى الغسالة للتحقق من أنها مستوية.
إذا كانت الفقاقيع داخل العالمة الدائرية وسط المستوى، فهذا يعني أن الغسالة   ●

مستوية.
قد تؤدي الغسالة عملها بالغسيل والتجفيف بشكل ضعيف إذا كانت الفقاعة تلمس   ●

الخط. اجعل الغسالة مستوية لتوسيط الفقاعة في موضع العالمة المحددة إن لم تكن 
كذلك. 

استخدم قدم قابلة للتعديل )موجودة بالناحية اليمنى من الركن األمامي بالجهة   ●
السفلية للغسالة(

استخدم اسطوانة ضبط المستوى الملحقة.  ●
قم بتركيب اسطوانة ضبط المستوى برجل الغسالة التي تود ضبطها.

إرفع 3 مم: باسطوانة واحدة كما هو موضح بالشكل 1 
إرفع 8 مم: بعدد 2 اسطوانة كما هو موضح بالشكل 2

)شكل 2( )شكل 1( 

فقاعة

عالمة الخط

المسند السفلي

① 

② 

③

الرفع

الضبط

الخفض

لف لالرتخاءتأمين
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جع
مر
ال

تحقق مما يلي قبل االتصال بالصيانة إلجراء فحص. إذا استمرت المشكلة اتصل بمركز الخدمة لتلقي التعليمات.

الصفحةنقاط الفحصالمشكلة

الة
غس

ال

فشل بدء تشغيل الغسالة.

هل التيار الكهربائي موجود؟  ●
هل تم الضغط على مفتاح “تشغيل/إيقاف تشغيل”؟  ●

هل تم توصيل القابس بشكل صحيح؟  ●
هل المنصهر مكسور أو المفتاح الرئيسي مكسور؟  ●

–
–
–
–

تم الضغط على األزرار 
ولكنها ال تستجيب.

زر مستوى الماء متاح فقط عند التزويد بالمياه ودورة الغسيل.  ●
مفتاح “غسيل” و“شطف” و“تجفيف” متاح فقط بعد الضغط على مفتاح   

بدء/إيقاف مؤقت قبل التزويد بالمياه وانتهاء الدورة. يمكنك إيقاف تشغيل 
الغسالة وتشغيلها بمجرد تغير االعدادات. 

7

ضوضاء غير عادية 
واهتزاز.

ال تضع الغسالة على أرض غير مستوية أو ثابًتا.  ●
هل الغسالة غير متوازنة بالمالبس؟  ●

   إضغط مفتاح بدء/إيقاف مؤقت، قم بالتحميل بشكل متوازن واستكمل 
الدورة المعلقة. 

24
–

يل
غس

 ال
رة

دو

لم يتم التزويد بالمياه.
ضغط المياه منخفض للغاية.

هل الصنبور مفتوح؟  ●
هل الماء الجاري مفتوح أو ضغط المياه منخفض للغاية؟  ●

هل فلتر صمام التزويد بالماء مكدس باألوساخ؟   ●
← نظف فلتر صمام التزويد بالماء.  

-
-

22

مستوى الماء مرتفع جًدا 
بالنسبة للحمل.

قد يرتفع مستوى الماء للغاية في حالة وضع مالبس منقوعة بالحوض أو   ●
وجود مياه بالحوض قبل بدء الدورة. 

← اضغط مفتاح “مستوى الماء” لتغيير مستوى الماء.  7

مستوى الماء منخفض جًدا 
بالنسبة للحمل.

قد تقلل المالبس الخفيفة المصنوعة من األلياف الصناعية أو المختلطة   ●
مستوى الماء.

← اضغط مفتاح “مستوى الماء” لتغيير مستوى الماء.  7
ف

شط
 ال

رة
دو

ال يمكن التزويد بالماء بعد 
بدء دورة الشطف.

بدءت الغسالة بتزويد المياه بعد دورة التجفيف في حالة عدم وجود مياه.  ●
تقوم بالتصريف أوالً إذا تبقى ماء بالحوض.  ●

–

–

ف
جفي

الت
رة 

دو

تبدء الغسالة الشطف أثناء 
دورة التجفيف.

قد تقوم الغسالة بعمل توازن تلقائي للحمل مع الشطف.  ●
← ضع الحمل بشكل متوازن.  

–

استكشاف األخطاء وإصالحها
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دو

ليست جافة بصورة كافية.

هل الغسالة محملة بحمل يتجاوز 5 كجم أو المالبس ليست من األلياف   ●
الصناعية أو األلياف؟

هل تم عصر المالبس وتجفيفها يدوًيا؟ إذا كان األمر كذلك فربما يكون الماء   ●
أقل من المتوقع.

هل وقت التجفيف بالهواء قصير للغاية؟  ●
يتم التحكم في هذه الوظيفة عبر مؤقت ينهي الدورة بغض النظر عن جفاف   ●

المالبس.
قم بتشغيل دورة التجفيف الفائق إذا ظلت المالبس رطبة.  ←  

18

يل
غس

 ال
ف

نظ
ُم

يذوب مسحوق التنظيف 
الخاص بمالبس األلياف 
الصناعية بشكل جزئي.

هل تم وضع مسحوق تنظيف المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية في   ●
الغسالة مباشرًة؟

ُيرجى وضعه في المكان المخصص له.  ←  

20

يبدو أنه ال توجد رغوة على 
اإلطالق.

هل تم وضع مسحوق تنظيف المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية في   ●
المكان المخصص لمسحوق التنظيف؟

هل كمية المسحوق الموضوعة صغيرة للغاية؟  ●
هل تم وضع مالس كثير ة أو متسخة؟  ●

قد ال يوجد سوى كم قليل من الرغوة حسب نوع الُمنظف )مثل منظف قليل   ●
الرغوة( أو حسب جودة الماء أو درجة الحرارة أو مستوى الماء.

20

19
–
–

رغوة كثيرة جًدا.
قد يوجد كم كبير من الرغوة حسب نوع الُمنظف )مثل منظف سائل معتدل(   ●

أو جودة الماء أو درجة حرارته أو مستوى الماء.
← سيالن الُمنظف.  19

رى
أخ

في حالة عدم وجود تزويد 
بالمياه.

استكمال تشغيل المياه بعد إنقطاعها مباشرة قد يؤدي لتلطيخ المالبس.  ●
←  أزل أنبوب التزويد بالمياه وقم بتصريف المياه المعكرة من الصنبور   

مباشرة.
22

غير قادر على فتح الباب

عند وصول الخزان لدرجة حرارة عالية.  ●
عند ضبط قفل الباب.  ●
عند ضبط قفل أمان.  ●

إذا لم يفتح الباب بعد التحقق من كافة المواقف المذكورة أعاله،ُيرجى   ●
االتصال بالصيانة.

18

استكشاف األخطاء وإصالحها
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افحص ما يلي إذا استمرت الغسالة في اصدار أصوات تنبيه وإظهار رسالة “U” ورقم بالتناوب. 
إذا استمرت المشكلة اتصل بمركز الخدمة لتلقي التعليمات.

الصفحةنقاط الفحصالدالالت

غير قادر على التصريف

افحص للتحقق من خلو أنبوب تصريف المياه من المشكالت التالية:  ●
– هل أنبوب التصريف محطم؟  

– هل أنبوب التصريف مغموس في الماء؟  
– هل يزيد ارتفاع أنبوب التصريف في مكان ما عن 1.1 م؟  

– هل يمتد األنبوب أكثر من مترين؟  
– هل األنبوب مسدود من مكان ما؟  

←  استكشف هذه المشكلة وقم بحلها قبل فتح وغلق الغطاء واعادة تشغيل الغسالة.  

23

الغطاء مفتوح

هل الغطاء مفتوح؟  ●
أغلق الغطاء.  ←  

–

الغسالة غير قادرة على 
التجفيف/التجفيف الفائق

هل المالبس غير متزنة؟  ●
اضبط اتزان الحمل وأغلق الغطاء.  ←  

هل الغسالة تتمايل أو غير موضوعة على أرض مستوية؟  ●
←  اجعل الغسالة مستوية عن طريق األرجل القابلة للضبط وافتح واغلق الغطاء وأعد   

تشغيل الغسالة.

–

24-23

غير قادر على التزويد بالمياه

افحص للتحقق من المشكالت التالية:  ●
– هل توجد صنابير مياه مفتوحة؟  

– هل الماء مقطوع؟  
– هل فلتر صمام التزويد بالمياه مسدود؟  

←  استكشف هذه المشكلة وقم بحلها قبل فتح وغلق الغطاء واعادة تشغيل الغسالة.  22

في حالة وجود الكثير من 
المالبس

احتمالية وجود كمية كبيرة من المالبس  ●
– يرجي التحقق مما إذا كانت كمية المالبس الموجودة في الغسالة كبيرة. قم بفصل   

التيار عن الغسالة، حدد الدورة المراد تشغيلها ثم أعد بدء التشغيل.

12
10

نقاط الفحصالدالالت

ُيرجى أخذ الرقمين التاليين للرمز “H” في االعتبار وفصل قابس الطاقة واالتصال بأقرب مركز   ●
صيانة. 

في حالة عرض الحرف “H” ورقم بالتناوب فإن الغسالة بحاجة للصيانة. 

رموز الخطأ
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مصدر الطاقةالموديل
استهالك الطاقة 

المقدر
)غسيل/تجفيف(

األبعاد
xعمقxعرض(

ارتفاع(
كتلة

الحد األقصى 
لسعة حمل 

الغسيل/
التجفيف

استهالك الكهرباء ضغط مياه الصنبور
سنوًيا

استهالك الماء 
سنوًيا

NA-FS20V5SRY
تيار متردد 
220 فولت, 

60 هرتز
550 وات/290 وات

 X 679مم
 X 752مم
1072مم

20كجم60كجم
Mpa 1 إلى Mpa 0.02

)kgf/cm2 0.2 إلى 
)kgf/cm2 10

636 كيلوواط 
65120 لترساعي

االحتياطات
ال تضع كمية ُمنظف أكثر من االزم )قد تفشل الغسالة في الشطف الجيد للرغوة وتتدفق وتبتل األرض(  ●
ال تضع أي شيء على الغسالة. )قد يتسبب االجراء السابق في السقوط بسبب االهتزاز وتحدث مشاكل(  ●

ال تضع جهاز تلفزيون أو راديو أو أجهزة إلكترونية على مقربة من الغسالة. )قد تصبح الصورة مشوشة أو الصوت غير واضح(  ●
ال تضع مغناطيس أو شي ممغنط أعلى الغسالة. )قد يؤدي هذا إلى مشكلة في التشغيل.(  ●

امسح المسحوق أو ُمنعم األقمشة الموجود على الغسالة )خاصًة على الغطاء( بقطعة قماش مبللة.  ●
)إذا لم تفعل ذلك فسيتسبب في مسح النص المطبوع وتلف األجزاء البالستيكية والمكونات المعدنية وتلف الغسالة.(  

احذر عند استخدام منظف سائل ُمركز. األجزاء البالستيكية المبقعة بسائل منظف مركز قد تتلف.  
ال تغطي الغسالة بغطاء مصنوع من الـ PVC. )فقد يتسبب ذلك في اتالف سطح الغسالة.(  ●

ال ترش مبيدات على الغسالة أو منتجات عناية بالشعر أو عطور أو أي سائل مشابه. )قد يتسبب ذلك في تلف الغسالة وتعطيلها.(  ●
هذا المنتج يخضع لفحص األداء قبل التسليم. لذا فوجود ماء بالحوض أمر طبيعي.  ●

هياكل بعض الطرازات مصنوعة من االستنلس ستيل SUS430 )تجذب المغناطيس(. قد يعاني الغالف المصنوع من االستنلس ستيل من التآكل أو الصدأ في   ●
ثغراته بسبب عوامل البيئة الخارجية بما في ذلك: الماء المحتوي على الحديد والمعادة المتآكلة )على سبيل المثال ، الحطام المعدني الخارجي(.

الحل: ترك الفراء على سطح االستنلس ستيل بدالً من إزالته. ومسحه بفرشاة مبللة.  

هل طرأ على 
الغسالة تغيير؟ 

يسخن كبل الطاقة أو القابس.  ●
رائحة حريق أو حركة غير معتادة أو ضوضاء أثناء التشغيل.  ●

فشل إنهاء التجفيف بطريقة عادية.  ●
تسريب )في التزويد بالمياه أو التصريف(  ●

صدمة كهربية متوسطة أثناء لمس الغسالة.  ●
مشاكل أو أعطال أخرى.  ●

إذا واجهت أي مشكلة من تلك 
المشاكل أوقف تشغيل الغسالة وافصل 

قابس الطاقة واتصل بمركز صيانة 
Panasonic القريب منك للفحص 

وإجراء الصيانة وتجنب تطور المشكلة 
لألسوء.

افحص األشياء التالية بعد استخدام الغسالة لفترة طويلة. 
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