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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for preferring a Blomberg product. We hope that you get the best results 
from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art 
technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying 
documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. 
If you hand over the product to someone else, give this user manual as well. Follow all 
warnings and information in the user manual. 
Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences 
between models will be identified in the manual. 
Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful hints 
about usage.

A Warning for hazardous situations with 
regard to life and property.

B Warning for electric shock.

Recyclable materials.

Do not dispose of the packaging materials together with domestic or other wastes. Take 
them to the packaging material collection points designated by the local authorities.
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1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent 
the injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall 
be invalid if these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts 

will get overheated since air cannot circulate from under the device. 
This will cause problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u Always have the repairing procedures carried out by an Authorised 

Service Agent. The manufacturer shall not be held liable for damages 
that may arise from procedures carried out by unauthorised persons.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and 
remain undamaged. Otherwise a water leak may occur.

u While there is water inside the product, never open the loading door 
or remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from hot 
water will occur.

u Do not force open the locked loading door. The door can be opened 
a few minutes after the washing cycle ends. In the case of forcing 
the loading door to open, the door and the lock mechanism may get 
damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic 
washing machines only.

u Follow the instructions on the label of textiles and the detergent 
package.
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1.2 Children's safety
u This product can be used by children who are at the age of 8 and over 

and the people whose physical, sensory or mental skills are not fully 
developed or who do not have necessary required experience and 
knowledge as long as they are supervised or trained about the safe 
use of the product and its risks. Children should not play with the 
device. Cleaning and maintenance works should not be performed 
by children unless they are supervised by someone. Children of less 
than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for children. Keep packaging 
materials in a safe place away from reach of children.

u Electrical products are dangerous for children. Keep children away 
from the product when it is in use. Do not allow them to play with the 
product. Use the child lock to prevent children from interfering with 
the product.

u Do not forget to close the loading door when leaving the room where 
the product is located.

u Store all detergents and additives in a safe place away from the 
reach of children and close the cover of the detergent container or 
seal the detergent package.



7 /  EN Washing Machine /User’s Manual

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is 

repaired by an Authorised Service Agent. Risk of electric shock!
u This product is designed to resume operating in the event of 

powering on after a power interruption. If you wish to cancel the 
programme, see "Cancelling the programme" section.

u Plug the product into a grounded outlet protected by a 13 A fuse. Do 
not neglect to have the grounding installation made by a qualified 
electrician. Our company shall not be liable for any damages that 
will arise when the product is used without grounding in accordance 
with the local regulations.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! Risk of 
electric shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the 
power cord to unplug the machine, always unplug it by holding the 
socket with one hand, and pulling the plug with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, 
cleaning and repair procedures.

u If the power cable is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, after sales service or a similarly qualified person 
(preferably an electrician) or someone designated by the importer in 
order to avoid possible risks.

1.4 Hot surface safety
While washing the laundry at high 
temperatures, the loading door glass will 
get hot. Considering this fact, during the 
washing operation keep children away 
from the loading door of the product to 
prevent them touching it.
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3 Intended use
•	 This	product	has	been	designed	for	domestic	use.	It	is	not	for	commercial	purposes	or	it	

should not be used other than its intended use.
•	 The	product	must	only	be	used	for	washing	and	rinsing	of	laundry	that	are	marked	

accordingly.
•	 The	manufacturer	waives	any	responsibility	arising	from	incorrect	usage	or	

transportation.
•	 The	service	life	of	your	product	is	10	years.	During	this	period,	original	spare	parts	will	be	

available to operate the appliance properly.

2 Important instructions for the environment 
2.1 Compliance with WEEE Directive

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product 
bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment 
(WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the 
waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service 
life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic 

equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centres.
Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does 
not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging 
material collection points designated by the local authorities.
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4 Your product
4.1 Overview

1

2

3

4

5

6

7

8

1- Power cable
2- Top panel
3- Control panel
4- Drain hose
5- Loading door
6- Filter cap
7- Adjustable feet
8- Detergent drawer
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4.2 Package Contents

9

10

11 12

a b c

13

14

15

16

  9- Power cable
10- Drain hose
11- Transportation safety bolts*
12-  Mains water inlet hose (One of the following filter types is used for the mains hose 

connection.)
 a- Electronic water shut-off 
 b- Mechanical water shut-off
 c- Standard
13- Liquid detergent container**
14- User Manual
15- Blind plug***
16- Plastic plug group
* Number of transportation safety bolts may change depending on the model of your product.
** This may be supplied with the machine depending on the model of your product.
*** It will be supplied if your product has double water inlet.

C Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
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4.3 Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Blomberg

Model name LWF28442B

Rated capacity (kg) 8

Energy efficiency class /  Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency) A+++

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 196

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 1,200

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,625

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,630

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0,500

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 0,500

Annual Water Consumption (l) (2) 10560

Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency) B

Maximum spin speed (rpm) 1400

Remaining moisture Content (%) 53

Standard cotton programme (3) Cotton Eco 60°C and 40°C

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 235

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 200

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 200

Duration of the left-on mode (min) N/A

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 56/77

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 54

Net weight (±4 kg.) 71

Single Water inlet  / Double Water inlet
• / -

• Available

Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W) 2200

Main model code 1011
(1) Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the 

consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

(2) Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used.

(3) “Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information 

in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient 

programmes in terms of combined energy and water consumption. 

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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4.4 Installation
•	 Preparation	of	the	location	and	electrical,	tap	water	and	waste	water	installations	at	the	

place of installation is the customer's responsibility. 
•	 Make	sure	that	the	water	inlet	and	discharge	hoses	as	well	as	the	power	cable	are	not	

folded, pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or 
cleaning procedures. 

•	 The	manufacturer	shall	not	be	held	liable	for	damages	that	may	arise	from	procedures	
carried out by unauthorised persons. 

•	 Prior	to	installation,	visually	check	if	the	product	has	any	defects	on	it.	If	so,	do	not	have	
it installed. Damaged products cause risks for your safety.

4.4.1 Appropriate installation location
•	 Place	the	product	on	a	hard	and	level	floor.	Do	not	put	it	onto	a	carpet	with	high	pile	or	

other similar surfaces.
•	 If	the	washing	machine	and	dryer	are	placed	on	top	of	each	other,	their	total	weight	–
when	loaded–	amounts	to	180	kilograms.	Place	the	products	on	a	solid	and	flat	floor	that	
has sufficient load carrying capacity!

•	 Do	not	place	the	product	on	the	power	cable.
•	 Do	not	install	the	product	in	environments	where	the	temperature	falls	below	0	ºC.
•	 Leave	a	minimum	space	of	1	cm	between	the	machine	and	the	furniture.
•	 On	a	raised	floor,	do	not	place	the	product	next	to	the	edge	or	on	a	platform.
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4.4.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging 
reinforcement. Remove the packaging reinforcement that is 
attached to the ribbon. Do not attempt this operation alone, 
get help.

4.4.3 Removing the transportation locks
1 Loose all bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by rocking them slightly.
3 Insert the plastic covers from the bag containing the user manual into the openings on 

the rear panel.

A CAUTION: Remove the transportation safety bolts before operating the washing 
machine! Otherwise, the product will be damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine 
needs to be moved again in the future.
Install the transport safety bolts in the reverse order of the disassembly procedure.
Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.4.4 Connecting the water supply

C
The	water	supply	pressure	required	to	run	the	product	is	between	1	to	10	bars	(0.1	–	1	MPa).	
It	is	necessary	to	have	10	–	80	litres	of	water	flowing	from	the	fully	open	tap	in	one	minute	
to have your machine run smoothly. Attach a pressure reducing valve if the water pressure is 
higher.

A
CAUTION: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. 
In such a case the laundry will get damaged or the product will switch to protection mode and 
will not operate.
CAUTION: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause 
stains on your laundry.

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when tightening the nuts.
2 When hose connection is completed, check whether there are no leak problems at the 

connection points by opening the taps fully. If any leaks occur, turn off the tap and 
remove the nut. Retighten the nut carefully after checking the seal. In order to prevent 
the water leaks and resultant damages, keep the taps closed when you do not use the 
product.

4.4.5 Connecting the drain hose to the drain
•	 Attach	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	the	waste	water	drain,	lavatory	or	bathtub.	

A
CAUTION: Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during 
water discharge. Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! In 
order to prevent such situations and make sure that the machine performs water intake and 
discharge processes without any problem, fix the drain hose securely.

•	 Connect	the	drain	hose	to	a	minimum	height	of	40	cm	and	a	maximum	height	of	100	cm.
•	 In	case	the	drain	hose	is	elevated	after	laying	it	on	the	floor	level	or	close	to	the	ground	

(less than 40 cm above the ground), water discharge becomes more difficult and the 
laundry may come out excessively wet. Therefore, follow the heights described in the 
figure.
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•	 To	prevent	the	waste	water	going	back	into	the	machine	again	and	to	ensure	easy	
drainage, do not immerse the end of the hose into the waste water or do not insert it 
into the drain for more than 15 cm. If it is too long, cut it short.

•	 The	end	of	the	hose	should	not	be	bent,	it	should	not	be	stepped	on	and	the	hose	must	
not be pinched between the drain and the machine.

•	 If	the	length	of	the	hose	is	too	short,	add	an	original	extension	hose.	Length	of	the	hose	
may not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between 
the extension hose and the drain hose of the product must be fitted well with an 
appropriate clamp as not to come off and/or leak.

4.4.6 Adjusting the feet

A
CAUTION: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-
free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. 
Otherwise, the product may move from its place and cause crushing and vibration problems.

CAUTION: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get 
damaged.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.
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4.4.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 13 A fuse. Our company shall not 
be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in 
accordance with the local regulations.
•	 Connection	must	comply	with	national	regulations.
•	 Power	cable	plug	must	be	within	easy	reach	after	installation.
•	 If	the	current	value	of	the	fuse	or	breaker	in	the	house	is	less	than	13	Amps,	have	a	

qualified electrician install a 13 Amp fuse.
•	 The	voltage	specified	in	the	“Technical	specifications”	section	must	be	equal	to	your	

mains voltage.
•	 Do	not	make	connections	via	extension	cables	or	multi-plugs.

B wArNINg: Damaged power cables must be replaced by Authorised Service Agents.

Electrical requirements 
Before you insert the plug into the wall socket make sure that the voltage and the 
frequency shown in the rating label corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance be connected to the mains supply via a suitable 
switched and fused socket in a readily accessible position.
Should the mains lead of the appliance become damaged or need replacing at any time, it 
must be replaced by a special purpose made mains lead which can only be obtained from 
an Authorised Service Agent.

B wArNINg: This appliance must be earthed

If the fitted moulded plug is not suitable for your socket, then the plug should be cut off 
and an appropriate plug fitted.
Destroy the old plug, a cut off plug with a bare cord could cause a shock hazard if inserted 
into a socket elsewhere in the house.
The moulded plug on this appliance incorporates a 13A fuse. Should the fuse need to be 
replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating must be used. Do not forget to 
refit the fuse cover. In the event of losing the fuse cover, the plug must not be used until a 
replacement fuse cover has been fitted. Colour of the replacement fuse cover must be the 
same colour as that visible on the pin face of the plug. Fuse covers are available from any 
good electrical store.
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Important
Fitting a different plug

As the colours of the wires in the mains lead of this 
appliance may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
1 Connect the green - yellow or green (earth) wire to the 

terminal in the plug marked ‘E’ or with the symbol  or 
coloured green and yellow or green.

2 Connect the blue (neutral) wire to the terminal in the 
plug marked ‘N’ or coloured black.

3 Connect the brown (live) wire to the terminal in the plug 
marked ‘L’ or coloured red.

With the alternative plugs a 13A fuse must be fitted either 
in the plug or adaptor or in the main fuse box. If in doubt 
contact a qualified electrician.

Transportation of the product
1. Unplug the product before transporting it.
2. Remove water drain and water supply connections.
3. Drain all water that has remained in the product. 
4. Install transportation safety bolts in the reverse order of removal procedure.

C Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

A wArNINg: Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in 
a safe place away from reach of the children.

4.4.8 Initial use
Before starting to use the product make sure that the 
preparations	are	made	which	are	in	line	with	the	“Important	
Safety	and	Environment	Instructions”	and	the	instructions	in	
the	“Installation”	section.
To prepare the product for washing laundry, first perform 
a Drum Cleaning programme. If this is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 
4.7.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.
Some water might have remained in the product due to the quality control processes in 
production. It is not harmful for the product.
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4.5 Preparation
4.5.1 Sorting the laundry

* Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable 
water temperature.

* Always obey the instructions given on the garment tags.
LAUNDRY WASH SYMBOLS
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WASH
Water 
temperatures

Maximum 950C 700C 600C 500C 400C 300C

Symbol(s) l l l
l l l

l l l
l l 

l l 
l l 

l l l l l l 

Drying 
symbols

Suitable for 
dryer

No ironing Sensitive / 
delicate dry

Do not dry 
with dryer

Do not dry Do not 
dry-
clean

DRYING

Drying settings
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Iron  

IRON Dry or steam

Iron at high 
temperature

Iron at medium 
temperature

Iron at low 
temperature

No
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n 

w
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t 
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Maximum temperature 200 0C 150 0C 110 0C

All bleaches are allowed
Bleach (sodium 
hypochlorite) 
can be used

Bleach is not 
allowed

Only bleaches without 
chlorine are allowed

BLEACH
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4.5.2 Preparing laundry for washing
•	 Laundry	items	with	metal	attachments	such	as,	underwiring,	belt	buckles	or	metal	

buttons will damage the product. Remove the metal pieces or wash the clothes by 
putting them in a laundry bag or pillow case.

•	 Take	out	all	substances	in	the	pockets	such	as	coins,	pens	and	paper	clips,	and	turn	
pockets inside out and brush. Such objects may damage the product especially the glass 
door or cause noise problem.

•	 Put	small	size	clothes	such	as	infant's	socks	and	nylon	stockings	in	a	laundry	bag	or	
pillow case.

•	 Place	curtains	in	without	compressing	them.	Remove	curtain	attachment	items.
•	 Fasten	zippers,	sew	loose	buttons	and	mend	rips	and	tears.
•	 Wash	“Machine	washable”	or	“Hand	washable”	labelled	products	only	with	an	

appropriate programme.
•	 Do	not	wash	colours	and	whites	together.	New,	dark	coloured	cottons	release	a	lot	of	

dye. Wash them separately.
•	 Tough	stains	must	be	treated	properly	before	washing.	If	unsure,	check	with	a	dry	

cleaner.
•	 Only	use	the	dyes	/	colour	changers	and	descaling	agents	which	are	appropriate	to	

machine wash. Always follow the instructions on the package.
•	 Wash	trousers	and	delicate	laundry	turned	inside	out.
•	 Keep	laundry	items	made	of	Angora	wool	in	the	freezer	for	a	few	hours	before	washing.	

This will reduce pilling.
•	 Laundry	that	are	subjected	to	materials	such	as	flour,	lime	dust,	milk	powder,	etc.	

intensely must be shaken off before placing into the product. Such dusts and powders 
on the laundry may build up on the inner parts of the product in time and can cause 
damage.

4.5.3 Things to be done for energy saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient 
manner.
•	 Operate	the	product	in	the	highest	load	capacity	allowed	for	the	programme	you	have	

selected, but do not overload. See, "Programme and consumption table".
•	 Always	follow	the	instructions	on	the	detergent	packaging.
•	 Wash	slightly	soiled	laundry	at	low	temperatures.
•	 Use	faster	programmes	for	small	quantities	of	lightly	soiled	laundry.
•	 Do	not	use	prewash	and	high	temperatures	for	laundry	that	is	not	heavily	soiled	or	

stained.
•	 If	you	plan	to	dry	your	laundry	in	a	dryer,	select	the	highest	spin	speed	recommended	

during washing process. 
•	 Do	not	use	more	detergent	than	the	recommended	amount	specified	on	its	package.
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4.5.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the product in a loose manner.
3. Push and close the loading cover until you hear the locking sound. Ensure that no items 

are caught in the door. The loading door is locked while a programme is running. The 
door can only be opened a while after the programme comes to an end. Then you can 
open the loading cover.

4.5.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the 
washing programme desired.
The product automatically adjusts the water amount according to the weight of the 
laundry put inside it.

A
wArNINg: Comply with the information in the section "Programme and consumption 
table". When overloaded, product's washing performance will drop. Moreover, noise and 
vibration problems may occur.

4.5.6 Using detergent and softener

C
When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleacher and whitener, descaling agents; 
read the manufacturer's instructions written on the package and follow the dosages specified. 
Use measuring cup if available.

132
The detergent drawer is composed of three compartments:
–	(1)	for	prewash
–	(2)	for	main	wash
–	(3)	for	softener
–	( ) in addition, there is a siphon piece in the softener 
compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
•	 Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	programme.
•	 While	the	washing	cycle	is	in	progress,	do	not	leave	the	detergent	dispenser	open!
•	 When	using	a	programme	without	prewash,	do	not	put	any	detergent	into	the	prewash	

compartment (compartment nr. "1"). 
•	 In	a	programme	with	prewash,	do	not	put	liquid	detergent	into	the	prewash	

compartment (compartment nr. "1").
•	 Do	not	select	a	programme	with	prewash	if	you	are	using	a	detergent	bag	or	dispensing	

ball. Place the detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the 
product.

•	 If	you	are	using	liquid	detergent,	do	not	forget	to	place	the	liquid	detergent	container	
into	the	main	wash	compartment	(compartment	number	“2”).
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Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and colour.
•	 Use	different	detergents	for	coloured	and	white	laundry.
•	 Wash	your	delicate	clothes	only	with	special	detergents	(liquid	detergent,	wool	

shampoo, etc.) used solely for delicate clothes. 
•	 When	washing	dark	coloured	clothes	and	quilts,	it	is	recommended	to	use	liquid	

detergent.
•	 Wash	woollens	with	special	detergent	made	specifically	for	woollens.

A
CAUTION: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

CAUTION: Do not use Powdered Soap.

Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the 
degree of soiling and water hardness.
•	 Do	not	use	amounts	exceeding	the	dosage	quantities	recommended	on	the	detergent	

package to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, 
environmental protection.

•	 Use	lesser	detergent	for	small	amounts	or	lightly	soiled	clothes.
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
•	 Do	not	exceed	the	(>max<)	level	sign	on	the	softener	compartment.
•	 If	the	softener	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	putting	it	in	the	detergent	

compartment.
Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:
•	 Put	the	liquid	detergent	container	into	the	compartment	no	“2”.
•	 If	the	liquid	detergent	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	putting	it	into	the	

detergent container.
22

If the product does not contain a liquid detergent cup:
•	 Do	not	use	liquid	detergent	for	the	prewash	in	a	programme	with	prewash.
•	 Liquid	detergent	stains	your	clothes	when	used	with	"End	Time"	function	to	started	

delayed. If you are going to use the End Time function, do not use liquid detergent.
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Using gel and tablet detergent
•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	fluidal	and	your	product	does	not	contain	a	special	liquid	

detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during 
first water intake. If your product contains a liquid detergent cup, fill the detergent into 
this cup before starting the programme.

•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	not	fluidal	or	in	the	shape	of	capsule	liquid	tablet,	put	it	
directly into the drum before washing.

•	 Put	tablet	detergents	into	the	main	wash	compartment	(compartment	nr.	"2")	or	directly	
into the drum before washing.

Using starch
•	 Put	the	liquid	soda,	powder	soda	or	the	fabric	dye	into	the	softener	compartment.
 Do not use softener and starch together in a washing cycle.
•	 Wipe	the	inside	of	the	product	with	a	damp	and	clean	cloth	after	using	starch.
Using limescale remover
•		When	required,	use	limescale	removers	manufactured	specifically	for	washing	machines	

only. 
Using bleaches
 Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash 

programme. Do not put detergent in the prewash compartment. As an alternative 
application, select a programme with extra rinse and add the bleaching agent while the 
product is taking water from the detergent compartment during first rinsing step.

•	 Do	not	use	bleaching	agent	and	detergent	by	mixing	them.
•	 Use	just	a	little	amount	(1/2	tea	glass	-	approx.	50	ml)	of	bleaching	agent	and	rinse	the	

clothes very well as it causes skin irritation.
•	 Do	not	pour	the	bleach	onto	the	laundry.
•	 Do	not	use	it	with	the	coloured	items.
•	 When	using	oxygen-based	whitener,	select	a	programme	which	washes	the	laundry	at	a	

low temperature. 
•	 Oxygen-based	whiteners	can	be	used	together	with	the	detergent.	However,	if	

its thickness is not the same with the detergent, put the detergent first into the 
compartment nr. "2" in the detergent drawer and wait until the detergent flows while 
the product is taking in water. While the machine continues taking in water, add 
whitener in the same compartment.
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4.5.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/
woollens/

Silks

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
40-90 oC)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
cold -40 oC)

(Recommended 
temperature 
range based on 
soiling level: cold 
-40 oC)

(Recommended 
temperature 
range based on 
soiling level: cold 
-30 oC)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily 
Soiled
(difficult stains 
such as grass, 
coffee, fruits 
and blood.)

It may be necessary 
to pre-treat the 
stains or perform 
prewash. Powder 
and liquid detergents 
recommended 
for whites can be 
used at dosages 
recommended for 
heavily soiled clothes. It 
is recommended to use 
powder detergents to 
clean clay and soil stains 
and the stains that are 
sensitive to bleaches. 

Powder and 
liquid detergents 
recommended 
for colours can be 
used at dosages 
recommended for 
heavily soiled clothes. 
It is recommended 
to use powder 
detergents to clean 
clay and soil stains 
and the stains that are 
sensitive to bleaches. 
Detergents which do 
not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for 
colours and dark 
colours can be 
used at dosages 
recommended 
for heavily soiled 
clothes.

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
woollen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woollen 
detergents.

Normally 
Soiled
(For example, 
stains caused by 
body on collars 
and cuffs)

Powder and 
liquid detergents 
recommended for 
whites can be used at 
dosages recommended 
for normally soiled 
clothes.

Powder and 
liquid detergents 
recommended for 
colours can be used at 
dosages recommended 
for normally soiled 
clothes. Detergents 
which do not contain 
bleach should be used.

Liquid detergents 
suitable for 
colours and dark 
colours can be 
used at dosages 
recommended 
for normally 
soiled clothes. 

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
woollen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woollen 
detergents.

Lightly 
Soiled
(No visible stains 
exist.)

Powder and 
liquid detergents 
recommended for 
whites can be used at 
dosages recommended 
for lightly soiled clothes.

Powder and 
liquid detergents 
recommended 
for colours can be 
used at dosages 
recommended for 
lightly soiled clothes. 
Detergents which do 
not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for 
colours and dark 
colours can be 
used at dosages 
recommended 
for lightly soiled 
clothes.

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
woollen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woollen 
detergents.
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4.6 Operating the product
4.6.1 Control panel

17 - Programme selection knob
18 - Temperature indicator
19 - Spin speed indicator
20 - Duration information display
21 - Child lock enabled indicator
22 - End Time Setting button
23 - Door lock enabled indicator
24 - Programme Follow-up indicator
25 - On / Off button
26 - Start / Pause button
27 - Auxiliary function buttons
28 - Spin speed adjustment button
29 - Temperature adjustment button
30 - Programme selection indicator

17 18 19 20 21 22 23 24

25

2627282930
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4.6.2 Programme and consumption table

•		 :	Selectable.
*  : Automatically selected, no cancelling.
**  : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3)
*** : If maximum spin speed of the product is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.
**** : Programme detects the type and quantity of the laundry to automatically adjust water and energy consumption 

and programme time.
-  : See the programme description for maximum load.

**	“Cotton	Economic	40°C"	and	"Cotton	Economic	60°C"	are	standard	programmes.	These	
programmes	are	known	as	‘40°C	cotton	standard	programme’	and	‘60°C	cotton	standard	programme’	
and indicated with the    symbols on the panel.

EN 2 Auxiliary functions

Programme (°C)
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Selectable 

temperature 

range °C

Cottons Eco

60** 8 53 1,20 1400 Cold-60

60** 4 44,5 0,63 1400 Cold-60

40** 4 44 0,63 1400 Cold-60

Hygiene+ 90 8 90 2,40 1400 * 90-30

Shirts 60 4 61 1,10 800 • • • Cold-60

Mix 40 40 4 60 0,70 1000 • • Cold-40

Sportswear 40 4 65 0,90 1000 • • Cold-40

Dark Wash 40 4 60 0,60 1000 • * Cold-40

Jeans 40 4 60 0,65 1000 • • Cold-60

Mini 14 30 2 35 0,15 1400 • Cold-30

Fast Full Load

90 8 60 2,00 1400 • Cold-90

60 8 60 1,10 1400 • Cold-90

30 8 60 0,40 1400 • Cold-90

Hand wash 30 1 40 0,25 1200 Cold-30

Delicates 20° 20 3,5 45 0,15 1200 • 20

Woollens 40 1,5 49 0,25 1200 • Cold-40

Synthetics
60 3 60 1.20 1200 • • • Cold-60

40 3 60 0.80 1200 • • • Cold-60

Cottons

90 8 83 2.40 1400 • • • Cold-90

60 8 83 1.80 1400 • • • Cold-90

40 8 83 1.10 1400 • • • Cold-90
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 Allergy UK is the operational name of The British Allergy Foundation. The Seal 
of Approval endorsement, which indicates that the product bearing it specifically 
restricts / reduces / removes allergens from the environment of the allergy 
sufferer or has significantly reduced allergen content, was created in order to 
provide guidance for people seeking advice in this issue. It is aimed to assure 
poeple that products had been scientifically tested or reviewed with measurable 
results.

Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Remaining Moisture 
Content (%) **

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Synthetics 60 3 60 1.20 110 / 150 45 40

Synthetics 40 3 60 0.80 110 / 150 45 40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small 
differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.

C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your product.
Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness 
and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary 
functions and spin speed, and changes in electric voltage.
You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the product. 
It is normal that small differences may occur between the time shown on the display and the real 
washing time.
Auxiliary function selection modes can be changed by the manufacturing company. Existing 
selection modes can be removed or new selection modes can be added.
"The manufacturer reserves the right to make modifications in the programmes and auxiliary 
functions given in the table. While these modifications will not change the product performance, 
programme steps and durations can be changed."
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4.6.3 Programme selection
1 Determine the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry 

in accordance with the "4.6.2 Programme and consumption table". 

C
Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of 
fabric.
When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and 
permissible water temperature.
Always select the relevant lowest required temperature. Higher temperature means higher 
power consumption.

2 Select the desired programme with the Programme Selection knob. 

4.6.4 Programmes 
• Cottons Eco
Use to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. Although it washes 
longer than all other programmes, it provides high energy and water savings. Actual 
water temperature may be different from the stated wash temperature. When you load 
the machine with less laundry (e.g. ½ capacity or less), periods in programme stages may 
automatically get shorter. In this case, energy and water consumption will decrease more, 
providing a more economic wash. This programme is available in the models with the 
remaining time indicator.
• Cottons
Use for your cotton laundry (such as bed sheets, duvet and pillowcase sets, towels, 
bathrobes, underwear, etc.). Your laundry will be washed with vigorous washing action for a 
longer washing cycle.
• Synthetics
Use to wash your synthetic clothes (shirts, blouses, synthetic/cotton blends, etc.). It 
washes with a gentle action and has a shorter washing cycle compared to the Cottons 
programme.
For curtains and tulle, use the Synthetic 40˚C programme with prewash and anti-creasing 
functions selected. As their meshed texture causes excessive foaming, wash the veils/
tulle by putting little amount of detergent into the main wash compartment. Do not put 
detergent in the prewash compartment.
• Woollens
Use to wash your woollen clothes. Select the appropriate temperature complying with the 
tags of your clothes. Use appropriate detergents for woollens.
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“The	wool	wash	cycle	of	this	machine	has	been	approved	by	The	Woolmark	Company	
for the washing of machine washable wool products provided that the products are 
washed according to the instructions on the garment label and those issued by the 
manufacturer of this washing machine.  M1429.”	
“In	UK,	Eire,	Hong	Kong	and	India	the	Woolmark	trade	mark	is	a	Certification	trade	mark.”

• Hand Wash
Use	to	wash	your	woollen/delicate	clothes	that	bear	“not	machine-washable”	tags	and	for	
which hand wash is recommended. It washes laundry with a very gentle washing action to 
not to damage clothes.
• Hygiene+(BabyProtect+)
Use this programme for laundry of allergic individuals and laundry that require hygienic 
washing (baby clothes, sheet, bedding, underwear, etc.). Programme period is longer and 
clothes are washed intensely at high temperature.
•	 Hygiene+	60°C	programme	is	tested	and	approved	by	“The	British	Allergy	Foundation”	

(Allergy UK) in United Kingdom.

• Dark Wash
Use this programme to wash your dark coloured laundry or coloured laundry that you do 
not want them get faded. Washing is performed with little mechanic action and at low 
temperatures. It is recommended to use liquid detergent or woollen shampoo for dark 
coloured laundry.
• Shirts
Use to wash the shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics together.
• Mix 40
Use to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.

• Delicates 20°
Use to wash your clothes that require sensitive washing. It washes with more gentle 
washing action compared to the synthetics programme and does not make intermediate 
spins. 

• Mini 14(Super Short)
Use to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.
• Fast Full Load (Daily Quick)
Use to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.

• Sportswear
Use this programme to wash your garments that are worn for a short time such as 
sportswear. It is suitable to wash little amount of cotton / synthetic blended garments.
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• Jeans
Use this programme to wash clothes such as trousers, jackets, vests, etc., made of denim. 
Lower mechanical movement in washing cycles and lower rpm in spinning cycles are used 
to prevent washing damages on stoned jeans as well as to ensure a longer life.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Spin+Pump 
Use to drain the water in the product.

4.6.5 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the selected 
programme appears on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will 
decrease gradually.

C If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature without 
switching the product to Pause mode.

4.6.6 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected 
programme is displayed on the spin speed indicator.
To decrease the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed 
decreases gradually. 

Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear 
on the display. See "4.6.7 Auxiliary function selection" section for explanations of these 
options.
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Rinse Hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, 
you can use rinse hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to 
prevent them from getting wrinkled when there is no water in the product. Press Start/
Pause button after this process if you want to drain the water without spinning your 
laundry. Programme will resume and complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start / Pause 
button. The programme resumes. Water is drained, laundry is spun and the programme is 
completed.

C If the programme has not reached the spinning step, you can change the spinning speed 
without switching the product to Pause mode.

4.6.7 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. 
The chosen auxiliary function indicator lights up.

C
When you try to change an auxiliary function that is not allowed to be selected with the 
current programme, indicator light of the relevant auxiliary function will flash and an audio 
warning is given. 

Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable to the 
running programme after the washing cycle starts. If the wash cycle has reached a point 
where no auxiliary function can be selected, an audio warning will be given and the related 
auxiliary function's light will flash.

C
Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with 
the first one is selected before starting the product, the function selected first will be 
cancelled and the second auxiliary function selection will remain active. For example, if you 
want to select Quick Wash after you have selected the Additional Water, Additional Water will 
be cancelled and Quick Wash will remain active.
An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See, 
"4.6.2 Programme and consumption table".)
Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those 
functions cannot be cancelled. The frame of the auxiliary function will not be illuminated, only 
inner area will be illuminated.
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• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save 
energy, water, detergent and time.
• Rinse Plus
This function enables the product to make another rinse in addition to the one already 
made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to 
be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

•Shorter Wash
This function can be used in Cottons and Synthetics programmes. It decreases the 
washing times and also the number of rinsing steps for lightly soiled laundry.

C When you select this function, load your product with half of the maximum laundry specified 
in the programme table.

4.6.8 End Time
With the End Time function, the startup of the programme may be delayed up to 24 hours. 
After pressing End Time button, the programme's estimated ending time is displayed. If 
the End Time is adjusted, End Time indicator is illuminated. 

1 Open the loading door, place the laundry and put detergent, etc.
2 Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary 

functions.
3 Set the end time of your choice by pressing the End Time button. End Time indicator 

illuminates.
4	Press	Start	/	Pause	button.	Time	countdown	starts.	“:”	sign	in	the	middle	of	the	end	time	

on the display starts flashing.
Adjusting the end time
If you want to cancel End Time function, press On / Off button to turn off and on the 
product.

C Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of 
staining of the clothes.

C
Additional laundry may be loaded to the product during the End Time countdown period. At 
the end of the countdown, End Time indicator turns off, washing cycle starts and the time of 
the selected programme appears on the display.
When the End Time selection is completed, the time appears on the screen is the total of the 
end time chosen plus the duration of the selected programme.
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4.6.9 Starting the programme
1. Press Start / Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C
If no programme is started or no key is pressed within 10 minute during programme selection 
process, the product will turn off automatically. Display and all indicators will turn off. 
If you press on the On / Off button, the programme information set as default will be 
displayed.

4.6.10 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the product that prevents opening of the 
door in cases when the water level is unsuitable.
"Door Locked" light in the panel turns on when the loading door is locked.

4.6.11 Changing the selections after programme has started
After the programme has started you can make the following changes.
Switching the product to pause mode
Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode while a programme is 
running. The light of the step and Start/Pause which the machine is in, starts flashing in 
the Programme Follow-up indicator to show that the machine has been switched to the 
pause mode. Also loading door light blinks until the door is ready to be opened. When the 
loading door is ready to be opened Loading Door light will turn off, programme step light 
and Start / Pause light will continue to flash. 
Also, when the loading door is ready to be opened, Loading Door light will also turn off in 
addition to the programme step light.
Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select the auxiliary 
functions. See "4.6.7 Auxiliary function selection". 
Also you can change temperature and cycle adjustments. See "4.6.5 Temperature 
selection" and "4.6.6 Spin speed selection".

C If no change is allowed, the relevant light will flash for 3 times.

Adding or taking out laundry
1. Press the Start / Pause button to switch the product to pause mode. The programme 

follow-up light of the relevant step during which the machine was switched into the 
pause mode will flash.

2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the Loading Door and add or take out the laundry.
4. Close the Loading Door.
5. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
6. Press the Start / Pause button to operate the product.
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4.6.12 Child Lock
Use Child Lock function to prevent children from tampering with the product. Thus you can 
avoid any changes in a running programme.

C You can switch on and off the product with On / Off button when the Child Lock is active. 
When you switch on the product again, programme will resume from where it has stopped.

To activate the Child Lock:
Press and hold 2nd Auxiliary Function button for 3 seconds. In the programme 
selection	display	on	the	panel,	“CL	On”	light	will	turn	on.	When	this	light	is	on	you	can	stop	
pressing on 2nd Auxiliary Function button .
To deactivate the child lock:
Press and hold 2nd Auxiliary Function button  for 3 seconds. In the programme 
selection	display	on	the	panel,	“CL	Off”	light	will	turn	on.

4.6.13 Cancelling the programme
The programme is cancelled when the product is turned off and on again. Press and hold 
On / Off button for 3 seconds. 

C
If you press On / Off button when the Child Lock is enabled, the programme will not be 
cancelled. You should cancel the Child Lock first. 
If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but it is not 
possible to open the loading door since the water level in the product is above the loading 
door	opening,	then	turn	the	Programme	Selection	knob	to	Pump+Spin	programme	and	
discharge the water in the product.

4.6.14 End of programme
"End" warning appears on the display when the programme is completed.
If you do not press any button for 10 minutes, the product will turn off automatically. 
Display and all indicators are turned off. 
Completed programme steps will be displayed if you press On / Off button.

4.6.15 Energy saving mode
If no action is taken for 2 minutes after turning on the product with On / Off button 
or after the chosen programme ends, the product will switch to energy saving mode 
automatically. The brightness of the indicator lights will decrease. This display will be 
dimmed completely if programme time display is available. 
If you turn the programme button or touch any button, the lights will switch back to 
previous position. 

C This is a feature of this product, and not an error.
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4.7 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is 
cleaned at regular intervals.

4.7.1 Cleaning the detergent drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (every 
4-5 washing cycles) as shown below in order to prevent 
accumulation of powder detergent in time.
If more than normal amount of water and softener mixture 
starts to gather in the softener compartment, the siphon 
must be cleaned.

1 Press the indicated point on the siphon in the softener compartment and pull the 
drawer towards you until the compartment is removed from the machine.

2 Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
3 Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a 

washbasin. In order to prevent the residues to contact your skin, clean it with an 
appropriate brush by wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated 
well.

4.7.2 Cleaning the loading door and the drum
For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - 
Programmes.
For products without drum cleaning, follow the below steps to clean the drum: 
Select Additional water or Extra rinse auxiliary functions. Use a 
Cottons programme without pre-wash. Set the temperature to the level 
recommended on the drum cleaning agent which can be provided 
from authorised services. Apply this procedure without any laundry in the 
product. Before starting the programme, put 1 pouch of special drum cleaning agent (if 
the special agent could not be supplied, put max. 100 g of powder anti-limescale) into the 
main	wash	detergent	compartment	(compartment	no.	„2“).	If	the	anti-limescale	is	in	tablet	
form,	put	only	one	tablet	into	the	main	wash	compartment	no.	„2“.	Dry	the	inside	of	the	
bellow with a clean piece of cloth after the programme has come to an end.

C
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

Use an anti-limescale suitable for washing machines.
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After every wash make sure that no foreign substance is 
left in the drum.
If the holes on the door bellow shown in the figure are 
blocked, open the holes using a toothpick.
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. 
Clean the stains on the drum surface by using cleaning 
agents for stainless steel. 
Never use steel wool or wire wool. These will damage the 
painted, chromated and plastic surfaces.

4.7.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the product with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as 
necessary, and dry with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

4.7.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the product and also 
at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters 
prevent foreign substances and dirt in the water to enter the product. Filters should be 
cleaned as they do get dirty.

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to access the filters on the water intake 

valves. Clean them with an appropriate brush. If the filters are too dirty, remove them 
from their places with a pliers and clean in this way.

3. Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the 
gaskets and clean thoroughly under running water.

4. Replace the seals and filters carefully and tighten their nuts by hand.
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4.7.5 Draining remaining water and cleaning the pump filter
The filter system in your product prevents solid items such as buttons, coins and fabric 
fibres clogging the pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will 
be discharged without any problem and the service life of the pump will extend.
If the product fails to drain water inside it, the pump filter is clogged. Filter must be 
cleaned whenever it is clogged or every 3 months. Water must be drained off first to clean 
the pump filter.
In addition, prior to transporting the product (e.g., when moving to another house) water 
should be drained completely.

A
CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your product or may 
cause noise problem.

CAUTION: In regions where freezing is possible, the supply tap must be closed, system 
hose must be removed and the water inside the product must be drained when the product 
is not in use.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
1 Unplug the product to cut off the supply power.

A CAUTION: Temperature	of	the	water	inside	the	product	may	rise	up	to	90	ºC.	To	avoid	
the burning risk, clean the filter after the water inside the product is cooled down.

2. Open the filter cover.
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3 Follow the below procedures in order to drain water.
If the product has an emergency water draining hose, in order to drain the water:
a Pull the emergency draining hose out from its seat
b Place a large container at the end of the hose. Drain the water into the container by 

pulling out the plug at the end of the hose. When the container is full, block the inlet 
of the hose by replacing the plug. After the container is emptied, repeat the above 
procedure to drain the water in the product completely.

c When draining of water is finished, close the end by the plug again and fix the hose in 
its place.

d Turn and remove the pump filter.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibres, if any, around the pump impeller 
region.

5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If 

it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the 
upper part to close.
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5 Troubleshooting
Problem Reason Solution

Programme does not start 
after closing the door

Start / Pause / Cancel button was not pressed. •	*Press the Start / Pause / Cancel 
button.

Programme cannot be 
started or selected.

The product may have switched to self protection 
mode due to a supply problem (line voltage, water 
pressure, etc.).

•	  Press and hold On / Off button for 
3 seconds to reset the product to 
factory settings. (See.  Cancelling the 
programme")

Water inside the product. Some water might have remained in the product 
due to the quality control processes in the 
production.

•	This is not a failure; water is not 
harmful to the product.

The product does not take 
water in.

Tap is turned off. •	Turn on the taps.
Water inlet hose is bent or crushed. •	Reposition the hose.
Water inlet filter is clogged. •	Clean the filter.
Loading door may be open. •	Close the door.

The product does not drain 
water.

Water drain hose might be clogged or twisted. •	Clean or reposition the hose.
Pump filter is clogged. •	Clean the pump filter.

Product vibrates or makes 
noise.

Product might be standing unbalanced. •	Steady the product by adjusting the 
feet.

A hard substance might have entered into the 
pump filter.

•	Clean the pump filter.

Transportation safety bolts are not removed. •	Remove the transportation safety 
bolts.

Laundry quantity in the product might be too little. •	Add more laundry to the product.
Excessive laundry might be loaded in the product. •	Take out some of the laundry from the 

product or distribute the load by hand 
to balance it evenly in the product.

Product might be leaning on a rigid item. •	Make sure that the product is not 
leaning on anything.

There is water leaking from 
the bottom of the product.

Water drain hose might be clogged or twisted. •	Clean or reposition the hose.
Pump filter is clogged. •	Clean the pump filter.

Product stopped shortly 
after the programme 
started.

Machine might have stopped temporarily due to 
low voltage.

•	Product will resume running when the 
voltage restores to the normal level.

Product directly discharges 
the water it takes in.

Draining hose might not be at adequate height. •	Connect the water draining hose as 
described in the operation manual.

No water can be seen in the 
product during washing.

Water is below the visible area of the door.  •	This is not a failure. Environmentalist 
washing machines use less water.
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Problem Reason Solution
Loading door cannot be 
opened.

The cover lock is activated due to the water level 
inside the product.

•	Drain the water by running the Pump 
or Spin programme.

Product is heating up the water or it is at the 
spinning cycle.

•	  Wait until the programme completes.

Child lock is engaged. Door lock will be deactivated 
a couple of minutes after the programme has 
come to an end. 

•	Wait for a couple of minutes for 
deactivation of the door lock.

Washing takes longer 
time than specified in the 
manual.(*)

Water pressure is low. •	Product waits until taking in adequate 
amount of water to prevent poor 
washing quality due to the decreased 
amount of water. Therefore, the 
washing time extends.

Voltage might be low. •	Washing time is prolonged to avoid 
poor washing results when the supply 
voltage is low.

Input temperature of water might be low. •	Required time to heat up the water 
extends in cold seasons. Also, washing 
time can be lengthened to avoid poor 
washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water 
might have increased.

•	Product increases the amount of rinse 
water when good rinsing is needed 
and adds an extra rinsing step if 
necessary. 

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

•	  Use recommended amount of 
detergent.

Programme time does not 
countdown. (On models with 
display) (*)

Timer may stop during water intake. •	Timer indicator will not countdown 
until the product takes in adequate 
amount of water. The product will 
wait until there is sufficient amount 
of water to avoid poor washing results 
due to lack of water. Timer indicator 
will resume countdown after this.

Timer may stop during heating step. •	Timer indicator will not countdown 
until the product reaches the selected 
temperature.

Timer may stop during spinning step. •	Automatic unbalanced load detection 
system might be activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.

Programme time does not 
countdown. (*)

There might be unbalanced load in the product. •	Automatic unbalanced load detection 
system might be activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.
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Problem Reason Solution
Product does not switch to 
spinning step. (*)

There might be unbalanced load in the product. •	Automatic unbalanced load detection 
system might be activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.

The product will not spin if water is not drained 
completely.

•	Check the filter and the draining hose.

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

•	  Use recommended amount of 
detergent.

Washing performance is 
poor: Laundry turns   
Grey. (**)

Insufficient amount of detergent has been used 
over a long period of time.

•	Use the recommended amount of 
detergent appropriate for water 
hardness and the laundry.

Washing was made at low temperatures for a 
long time. 

•	Select the proper temperature for the 
laundry to be washed.

Insufficient amount of detergent is used with 
hard water.

•	Using insufficient amount of 
detergent with hard water causes the 
soil to stick on the cloth and this turns 
the cloth Grey in time. It is difficult to 
eliminate Greying once it happens. 
Use the recommended amount of 
detergent appropriate for water 
hardness and the laundry. 

Excessive amount of detergent was used. •	Use the recommended amount of 
detergent appropriate for water 
hardness and the laundry.

Washing performance is 
poor: Stains persist or the 
laundry is not whitened. (**)

Insufficient amount of detergent is used. •	Use the recommended amount of 
detergent appropriate for water 
hardness and the laundry.

Excessive laundry was loaded in. •	Do not load the product in excess. 
Load with amounts recommended 
in the "4.6.2 Programme and 
consumption table".

Wrong programme and temperature were 
selected. 

•	Select the proper programme and 
temperature for the laundry to be 
washed.

Wrong type of detergent is used. •	Use original detergent appropriate for 
the product.

Excessive amount of detergent was used. •	Put the detergent in the correct 
compartment. Do not mix the 
bleaching agent and the detergent 
with each other.
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Problem Reason Solution
Washing performance is 
poor: Oily stains appeared 
on the laundry. (**)

Regular drum cleaning is not applied. •	Clean the drum regularly. For this 
procedure, please see "4.7.2 Cleaning 
the loading door and the drum".

Washing performance 
is poor: Clothes smell 
unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the 
drum as a result of continuous washing at lower 
temperatures and/or in short programmes.

•	Leave the detergent drawer as well 
as the loading door of the product ajar 
after each washing. Thus, a humid 
environment favorable for bacteria 
cannot occur in the machine.

Colour of the clothes faded. 
(**)

Excessive laundry was loaded in. •	Do not load the product in excess.
Detergent in use is damp. •	  Keep detergents closed in an 

environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

A higher temperature is selected. •	Select the proper programme and 
temperature according to the type 
and soiling degree of the laundry.

It does not rinse well. The amount, brand and storage conditions of the 
detergent used are inappropriate.

•	Use a detergent appropriate for 
the washing machine and your 
laundry. Keep detergents closed in 
an environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

Detergent is put in the wrong compartment. •	If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash 
cycle is not selected, the product can 
take this detergent during rinsing or 
softener step. Put the detergent in 
the correct compartment.

Pump filter is clogged. •	Check the filter.
Drain hose is folded. •	Check the drain hose.

Laundry became stiff after 
washing. (**)

Insufficient amount of detergent is used. •	Using insufficient amount of 
detergent for the water hardness 
can cause the laundry to become 
stiff in time. Use appropriate amount 
of detergent according to the water 
hardness.

Detergent is put in the wrong compartment. •	If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash 
cycle is not selected, the product can 
take this detergent during rinsing or 
softener step. Put the detergent in 
the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the 
dispenser with hot water.
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Problem Reason Solution
Laundry does not smell like 
the softener. (**)

Detergent is put in the wrong compartment. •	If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash 
cycle is not selected, the product can 
take this detergent during rinsing or 
softener step. Wash and clean the 
dispenser with hot water. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the 
dispenser with hot water.

Detergent residue in the 
detergent drawer. (**)

Detergent is put in wet drawer. •	Dry the detergent drawer before 
putting in detergent.

Detergent has become damp. •	Keep detergents closed in an 
environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

Water pressure is low. •	Check the water pressure.
The detergent in the main wash compartment got 
wet while taking in the prewash water. Holes of 
the detergent compartment are blocked.

•	Check the holes and clean if they are 
clogged.

There is a problem with the detergent drawer 
valves.

•	Call an Authorised Service Agent.

Detergent might be mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the 
dispenser with hot water.

Regular drum cleaning is not applied. •	Clean the drum regularly. For this 
procedure, please see "4.7.2 Cleaning 
the loading door and the drum".

Too much foam forms inside 
the product. (**)

Improper detergents for the washing machine are 
being used.

•	Use detergents appropriate for the 
washing machine.

Excessive amount of detergent is used. •	Use only sufficient amount of 
detergent.

Detergent was stored under improper conditions. •	Store detergent in a closed and dry 
location. Do not store in excessively 
hot places.

Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

•	Use smaller amounts of detergent for 
this type of item.

Detergent is put in the wrong compartment. •	Put the detergent in the correct 
compartment.

Softener is being taken early by the product. •	There may be problem in the valves 
or in the detergent dispenser. Call an 
Authorised Service Agent.
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Problem Reason Solution
Foam is overflowing from 
the detergent drawer.

Too much detergent is used. •	Mix 1 tablespoonful softener and 
½ l water and pour into the main 
wash compartment of the detergent 
drawer.

•	Put detergent into the product 
suitable for the programmes and 
maximum	loads	indicated	in	the	“4.6.2	
Programme	and	consumption	table”.	
When you use additional chemicals 
(stain removers, bleaches and etc), 
reduce the amount of detergent.

Laundry remains wet at the 
end of the programme. (*)

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

•	Use recommended amount of 
detergent.

(*) The product does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to 
prevent any damage to the product and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-
spun.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.7.2

A
CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this 
section, consult your dealer or an Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional 
product yourself.



Guarantee Details 

Your new Blomberg product is guaranteed against faulty materials, defective components or 
manufacturing defects. The guarantee starts from the date of original purchase of the product 
for a period of three (3) years, unless Beko plc (the “Manufacturer”) agrees to extend the 
guarantee for the product in writing. If you have any questions about the guarantee on your 
product (including how long it is valid), please contact your retailer or our Call Centre on 0333 
207 9870. 

This guarantee does not in any way diminish or affect your statutory rights in connection with 
the product. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer.  If you have 
any questions about these rights, please contact the retailer from which you purchased the 
product. In certain circumstances, it is possible that your statutory rights may offer additional 
or higher levels of protection than those offered under the terms of this guarantee.  

What is covered by this guarantee? 

 Repairs to the product required as a result of faulty materials, defective components
or manufacturing defects.

 Functional replacement parts to repair a product.
 The costs of a Blomberg Approved Engineer to carry out the repair.

What is not covered? 

 Transit and delivery damage.
 Cabinet or appearance parts, including but not limited to control knobs, flaps and

handles.
 Accessories and/or consumable items including but not limited to ice trays, scrapers,

cutlery baskets, filters and light bulbs.
 Repairs necessary as a direct or indirect result of:

- Accidental damage, misuse or abuse of a product.

- An attempted repair of a product by anyone other than a Blomberg Approved
Engineer (the “Engineer”).

- Installation or use of a product where such installation or use fails to meet the
requirements contained in this guarantee or the User Instructions Booklet.

 Repairs to a product operated at any time on commercial or non-residential household
premises (unless we have previously agreed to the installation environment).

This guarantee is limited to the cost of repairing the product. To the extent permitted by law, 
Beko plc (the “Manufacturer”) does not accept and will not be held liable for any financial loss 
incurred in connection with the failure of any product to operate in accordance with the 
expected standards. Such financial loss includes but is not limited to loss arising from: 

 Time taken off work.
 Damaged food, clothing or other items.
 Meals taken at restaurants or from takeaways.



 General compensation for inconvenience.

Important Notes

 Your product is designed and built for domestic household use only.
 The guarantee will automatically be void if the product is installed or is used in

commercial or non-residential domestic household premises, unless we have
previously agreed to the installation environment.

 The product must be correctly installed, located and operated in accordance with the
instructions contained in the User Instructions Booklet provided with your product.

 Professional installation by a qualified Electrical Domestic Appliance Installer is
recommended for all Washing Machines, Dishwashers and Electric Cookers (as
incorrect installation may result in you having to pay for the cost of repairing the
product).

 Gas Cookers must be professionally installed by a Gas Safe (or Gas Networks Ireland
for Republic of Ireland) registered gas installer.

 This guarantee is given in respect of products purchased and used within the United
Kingdom and the Republic of Ireland.

 This guarantee is effective from the initial date of purchase of a new product from an
authorised retailer and will be void if the product is resold.

 This guarantee does not apply to graded sales (where the product is purchased as a
“second”).

 Possession of a copy of these terms and conditions does not necessarily mean that a
product has the benefit of this guarantee.  If you have any questions, please call our
Call Centre on the number set out above.

 The Manufacturer reserves the right to terminate the guarantee if its staff or
representatives are subjected to physical or verbal abuse in the course of carrying out
their duties.

 Optional extras, where available (i.e. extendable feet) are supplied on a chargeable
basis only.

Does Blomberg offer replacements?

This is a repair-only guarantee. On occasion the Manufacturer may at its sole discretion, 
replace your product with a new product instead of carrying out a repair. Where a replacement 
is offered, this would normally be an identical model, but when this is not possible, a model of 
similar specification will be provided. The Manufacturer will cover the costs and arrange for 
the delivery of the new product and for the return of the old product. Any costs related to 
disconnecting the faulty product and installing the replacement product will not be borne by 
the Manufacturer unless previously agreed to in writing. The original guarantee will continue 
to apply to the replacement product; the new product will not come with a new guarantee. 

When will the repair take place?

Our engineers work Monday to Friday 9.00am to 5.00pm. Appointments outside these hours 
may be possible at the sole discretion of the Manufacturer but cannot be guaranteed. Whilst 
our Engineers will endeavour to minimize inconvenience and to meet requests for specific 
timed appointments, this cannot be guaranteed. The Manufacturer will not be liable for delays 
or if it is unable to carry out a repair because a convenient appointment cannot be arranged. 



Will there be any charge for the repairs?

It is your responsibility to provide evidence to the Engineer that your product is covered by this 
guarantee with a proof of purchase.  The Manufacturer reserves the right to charge for the 
reasonable cost of any service call if: 

 You cannot provide evidence that your product is covered by this guarantee.
 Where a service call has been made and the engineer finds that there is no fault with

your product.
 That your product has not been installed or operated in accordance with the User

Instructions Booklet.
 That the fault was caused by something other than faulty materials, defective

components or manufacturing defects.
 For missed appointments.

Payment of these costs are due immediately upon the Engineer providing you with an invoice. 
If you fail to pay the costs for the service call in a timely manner, the Manufacturer reserves 
the right to terminate the guarantee. 

If you are a resident of the United Kingdom, this guarantee will be governed by English law 
and subject to the English Courts, save where you live in another part of the United Kingdom, 
in which case the law and courts of that location will apply.  

If you are resident in the Republic of Ireland, this guarantee will be governed by Irish law and 
the Irish courts will have jurisdiction.  

HOW TO OBTAIN SERVICE

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase in a safe place; you will need to 
have it should the product require attention under guarantee. 

It will be useful if you complete the details below, as it will help us assist you when requesting 
service. (The model number is printed on the Instruction Booklet and the serial number is 
printed on the Rating Label affixed to the appliance). Recording of these details alone will not 
count as proof of purchase. A valid proof of purchase is required for under guarantee service. 

The area around the product must be easily accessible to the Engineer without the need for 
cabinets or furniture being removed. 

It is your responsibility to ensure our Engineers have a clean and safe environment to carry 
out any repairs. 

…………………………………………………………………………………………………………

Model No: 
Serial No:  
Retailer: 
Date of purchase: 

…………………………………………………………………………………………………………..

For service under guarantee simply telephone the appropriate number below 



UK Mainland & Northern Ireland: 0333 207 9870. 

Republic of Ireland: 01 691 0160 

Register your appliance at www.blomberguk.com/register

Before requesting service please check the troubleshooting guide in the Operating Instructions 
as a charge may be levied where no fault is found even though your product may still be under 
guarantee. 

Service once the manufacturers guarantee has expired

If you have purchased an extended guarantee please refer to the instructions contained within 
the extended guarantee agreement document, otherwise please call the appropriate number 
above where service can be obtained at a charge. 

Should you experience any difficulty in obtaining service contact the Blomberg Customer 
Helpline on Tel: 0333 207 9870 or e-mail: customerservice@support.Blomberguk.com

……………………………………………………………................................................................
This guarantee is provided by Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Herts, 
WD18 8QU. Beko plc is registered in England and Wales with company registration number 
02415578.
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الحلالسببالمشكلة
قم بتجفيف درج المسحوق قبل إضسفل المسحوق. �تم وضع المنظف في درج مبتل.تبقي مسحوق في الدرج. )**(

احتفظ بسلمنظفست مخلقل في بيئل خسليل من الرطوبل وال  �أصبح المنظف رطًبس.
تعرضهس لدرجست الحرارة الزائدة.

افحص ضخط المسء. �ضخط المسء منخفض.
قد يكون المسحوق الموجود في تجويف الخسلل الرئيسيل قد أصسبه 

البلل عند سحب مسء الخسلل التحضيريل. تم انسداد ثقوب قسم 
المنظف.

افحص الثقوب ونظفهس إذا كسنت مسدودة. �

اتصل بمركز خدمل معتمد. �هنسك مشكلل في صمسمست درج المسحوق.
ال تخلط المنظف بسلمنعم. قم بخسل الدرج وتنظيفه بسلمسء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.

السسخن.
نظف الحلل بسنتظسم. لهذا األمر، يُرجى مراجعل  4.4.2. �لم تقم بسلتنظيف المنتظم للحلل.

يوجد الكثير جًدا من الرغوة في الخسسلل. 
)**(

استخدم منظفست منسسبل للخسسلل. �تم استخدام منظف غير منسسب للخسسلل.
استخدم فقط الكميل المنسسبل من المسحوق. �تم استخدام كميل منظف زائدة.

قم بتخزين المسحوق في مكسن جسف ومخلق. ال تقم  �تخزين المسحوق في ظروف غير منسسبل.
بتخزين المسحوق في األمسكن شديدة الحرارة.

هنسك بعض أنواع الخسيل مثل التول/قمسش رقيق شفسف تكون 
رغوة كثيرة نظًرا لطبيعل نسيجهس.

استخدم كميل أقل من المسحوق مع الخسيل من هذا النوع. �

ضع المسحوق في المقصورة الصحيحل. �تم وضع المسحوق في مقصورة خسطئل.
قد يكون هنسك مشكلل في الصمسمست أو في سحب  �تم سحب الُمنعم مبكًرا.

المنظف. اتصل بمركز خدمل معتمد.
قم بمزج ملعقل كبيرة من المنعم مع نصف لتر مسء  �تم استخدام كميل كبيرة من المنظف.تخرج رغوة فسئضل من درج المنظف.

واسكبهس في تجويف الخسيل من درج المنظف.
ضع المنظف المنسسب للبرامج وللحد األقصى من  �

الحمولل المشسر إليه في "جدول االستهالك والبرنسمج". 
عند استخدام كميل إضسفيل من المواد الكميسئيل )مزيل البقع 

أو المبيضست ...الخ(، قم بتخفيض كميل المنظف.
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظسم امتصسص الرغوة تظل المالبس مبتلل في نهسيل البرنسمج. )*(

التلقسئي نتيجل الستخدام المنظف بصورة زائدة.
استخدم فقط الكميل المنسسبل من المنظف. �

)*( ال تنتقل الخسسلل إلى عمليل العصر عندمس تكون المالبس موزعل توزيًعس غير متوازن في االسطوانل وذلك لتجنب اإلضرار بسلخسسلل والبيئل المحيطل بهس. يجب إعسدة 
ترتيب المالبس وإعسدة عمليل التدوير.

)**( لم تقم بسلتنظيف المنتظم للحلل. نظف الحلل بسنتظسم. انظر 4.4.2

A تنبيه: إذا لم تتمكن من تخفيف المشكلل على الرغم من اتبسع التعليمست في هذا القسم، استشر الوكيل أو مركز الخدمل المعتمد. ال تحسول إصالح
الخسسلل العسطلل بنفسك مطلًقس.
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الحلالسببالمشكلة
قد يكون تم تفعيل نظسم الكشف التلقسئي عن الحمل  �قد يكون هنسك حمل غير متوازن في الخسسلل.الخسسلل ال تنتقل إلى خطوة العصر. )*(

غير المتزن نتيجل التوزيع غير المتوازن للمالبس في 
االسطوانل.

افحص الفلتر وخرطوم سحب الميسه وتصريفهس. �لن تقوم الخسسلل بعمليل العصر إذا لم يتم تصريف المسء بسلكسمل.
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظسم امتصسص الرغوة 

التلقسئي نتيجل الستخدام المنظف بصورة زائدة.
 استخدم فقط الكميل المنسسبل من المنظف. �

نتسئج عمليل الخسيل غير مرضيل: المالبس 
تتحول إلى الرمسدي. )**(

استخدم الكميل الموصى بهس والمنسسبل للمسء العسر وكميل  �استخدام كميل منظف غير كسفيل أثنسء الخسيل لفترات طويلل.
المالبس.

اختر درجل الحرارة المنسسبل للمالبس المراد غسلهس. �تم الخسيل عند درجست حرارة منخفضل لفترة طويلل. 
يتسبب استخدام كميل غير كسفيل من المنظف مع المسء  �تم استخدام كميل مسحوق غير كسفيل مع المسء العسر.

العسر في التصسق األوسسخ بسلمالبس ممس يؤدي إلى تخيير 
لون المالبس إلى اللون الرمسدي مع مرور الوقت. وإذا 
حدث ذلك فمن الصعب إزالته. استخدم الكميل الموصى 

بهس والمنسسبل للمسء العسر وكميل المالبس.
استخدم الكميل الموصى بهس والمنسسبل للمسء العسر وكميل  �تم استخدام كميل كبيرة من المنظف.

المالبس.
نتسئج عمليل الخسيل غير مرضيل: البقع ال 

يمكن إزالتهس أو الخسيل ال يبيض. )**(
استخدم الكميل الموصى بهس والمنسسبل للمسء العسر وكميل  �تم استخدام كميل منظف غير كسفيل.

المالبس.
ال تقم بسإلفراط في تحميل الخسسلل. قم بتحميل الكميست  �تم تحميل الكثير من الخسيل.

الموصى بهس في "جدول االستهالك والبرنسمج".
اختر درجل الحرارة والبرنسمج المنسسبين للمالبس المراد  �تم اختيسر برنسمج ودرجل حرارة خسطئل. 

غسلهس.
استخدم المنظف األصلي المنسسب للخسسلل. �تم استخدام نوع مسحوق خطأ.

ضع المسحوق في المقصورة الصحيحل. ال تخلط مواد  �تم استخدام كميل كبيرة من المنظف.
التبييض مع المنظف.

نتسئج عمليل الخسيل غير مرضيل: تظهر بقع 
زيتيل على المالبس. )**(

نظف الحلل بسنتظسم. لهذا األمر، يُرجى مراجعل  4.4.2. �لم تقم بسلتنظيف المنتظم للحلل.

نتسئج عمليل الخسيل غير مرضيل: رائحل 
المالبس كريهل. )**(

تتكون طبقست من الروائح والبكتيريس على حلل الخسيل نتيجل 
لعمليست الخسيل في درجست حرارة منخفضل و/أو بسستخدام 

البرامج القصيرة.

اترك درج المنظف وبسب التحميل في الخسسلل مفتوًحس بعد  �
كل عمليل غسيل. ومن ثم ال يمكن أن يتكون الجو الرطب 

الذي يسسعد على تراكم البكتيريس داخل الخسسلل.
ال تقم بسإلفراط في تحميل الخسسلل. �تم تحميل الكثير من الخسيل.ألوان المالبس بسهتل. )**(

 احتفظ بسلمنظفست مخلقل في بيئل خسليل من الرطوبل وال  �المنظف المستخدم رطب. 
تعرضهس لدرجست الحرارة المرتفعل.

اختر البرنسمج ودرجل الحرارة المنسسبين وفًقس لنوع  �تم اختيسر درجل حرارة عسليل.
ودرجل اتسسخ المالبس.

استخدم منظف منسسب للخسسلل والخسيل. احتفظ بسلمنظفست  �كميل أو نوع أو ظروف تخزين المنظف المستخدم لم تكن منسسبل.الخسسلل ال تشطف المالبس بشكل جيد.
مخلقل في بيئل خسليل من الرطوبل وال تعرضهس لدرجست 

الحرارة الزائدة.
إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلل التحضيريل على  �تم وضع المسحوق في مقصورة خسطئل.

الرغم من عدم اختيسر دورة الخسلل التحضيريل، يمكن أن 
تقوم الخسسلل بسحب هذا المنظف أثنسء خطوة الشطف أو 

الُمنعم. ضع المسحوق في المقصورة الصحيحل.

افحص الفلتر. �انسداد فلتر المضخل.
افحص خرطوم التصريف. �خرطوم الصرف منثني.

يمكن أن يؤدي استخدام كميل غير كسفيل من المنظف مع  �تم استخدام كميل منظف غير كسفيل.تيبس المالبس بعد الخسيل. )**(
المسء العسر إلى تيبس المالبس مع مرور الوقت. استخدم 

الكميل المنسسبل من المنظف وفًقس لدرجل عسر المسء.

إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلل التحضيريل على  �تم وضع المسحوق في مقصورة خسطئل.
الرغم من عدم اختيسر دورة الخسلل التحضيريل، يمكن أن 
تقوم الخسسلل بسحب هذا المنظف أثنسء خطوة الشطف أو 

الُمنعم. ضع المسحوق في المقصورة الصحيحل.
ال تخلط المنظف بسلمنعم. قم بخسل الدرج وتنظيفه بسلمسء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.

السسخن.
إذا تم وضع المنظف في مقصورة الخسلل التحضيريل  �تم وضع المسحوق في مقصورة خسطئل.ال تنبعث من المالبس رائحل الُمنعم. )**(

على الرغم من عدم اختيسر دورة الخسلل التحضيريل، 
يمكن أن تقوم الخسسلل بسحب هذا المنظف أثنسء خطوة 

الشطف أو الُمنعم. قم بخسل الدرج وتنظيفه بسلمسء السسخن. 
ضع المسحوق في المقصورة الصحيحل.

ال تخلط المنظف بسلمنعم. قم بخسل الدرج وتنظيفه بسلمسء  �قد يكون المنظف قد اختلط مع المنعم.
السسخن.
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اهحالصإو لاطعألا فاشكتسا  5
الحلالسببالمشكلة

 اضخط على  زر بدء / إيقسف مؤقت / أو زر اإللخسء. �بدء / إيقسف مؤقت / لم يتم الضخط على زر اإللخسءلم يبدأ البرنسمج بعد إغالق البسب.

انتقسل الخسسلل إلى وضع الحمسيل الذاتيل بسبب مشكلل في اإلمداد ال يمكن بدء تشخيل البرنسمج أو اختيسره.
)على سبيل المثسل جهد التيسر أو ضخط المسء، وغير ذلك(.

 اضخط مطواًل على الزر "On / Off" )التشخيل / إيقسف  �
التشخيل( لمدة 3 ثواٍن إلعسدة ضبط الخسسلل على إعدادات 

المصنع. )راجع. "إلخسء البرنسمج"(
ال يعد هذا األمر عطل، فسلمسء غير ضسر بسلخسسلل. �قد يتبقى بعض المسء في الخسسلل نتيجل عمليست مراقبل الجودة.يوجد مسء في الخسسلل.

قم بتشخيل الصنسبير. �الصنبور مخلق.الخسسلل ال تمتلئ بسلمسء.
صحح وضع الخرطوم. �انثنسء خرطوم مدخل المسء.

نظف الفلتر. �انسداد فلتر مدخل المسء.
أغلق بسب التحميل. �قد يكون بسب التحميل مفتوًحس.

قم بتنظيف أو تسويل الخرطوم. �قد يكون خرطوم إخراج المسء مسدود أو مثني.اآللل ال تصرف الميسه.
 قم بتنظيف فلتر المضخل. �انسداد فلتر المضخل.

قم بضبط أقدام الخسسلل الستوائهس. �قد يكون وقوف الخسسلل غير مضبوط.تهتز الخسسلل أو تصدر ضوضسء.
قم بتنظيف فلتر المضخل. �قد تكون هنسك مسدة غريبل دخلت في فلتر المضخل.

قم بإزالل مسسمير تأمين النقل. �لم تتم إزالل مسسمير تأمين النقل.
قم بإضسفل المزيد من المالبس. �قد تكون كميل الخسيل في الخسسلل قليلل جًدا.

 أخرج بعض الخسيل من الخسسلل أو وزع الحمولل بسليد  �قد تكون الخسسلل محملل بكميل زائدة من الخسيل.
لموازنته في الخسسلل بطريقل متجسنسل.

احرص على عدم ميل الخسسلل على أي شيئ. �الخسسلل مسئلل على شيئ صلب.
قم بتنظيف أو تسويل الخرطوم. �قد يكون خرطوم إخراج المسء مسدود أو مثني.تسرب مسء من أسفل الخسسلل.

قم بتنظيف فلتر المضخل. �انسداد فلتر المضخل.

توقفت الخسسلل بعد فترة قصيرة من بدء 
البرنسمج.

قد تكون الخسسلل توقفت بشكل مؤقت نتيجل النخفسض الجهد 
الكهربي.

ستعسود الخسسلل العمل عندمس يعود الجهد إلى المعدل  �
الطبيعي.

تصرف الخسسلل المسء الذي تسحبه بصورة 
مبسشرة.

قم بتركيب خرطوم مسء التصريف كمس هو موضح في  �قد ال يكون خرطوم الصرف ذو طول كسف.
دليل التشخيل.

ال يمكن رؤيل مسء في الخسسلل أثنسء عمليل 
الخسيل.

ال يعد هذا عطاًل. �ال يمكن رؤيل مستوى المسء من خسرج الخسسلل.

تصريف المسء عن طريق تشخيل برنسمج المضخل أو  �قفل البسب منشط بسبب مستوى المسء في الخسسلل.ال يمكن فتح بسب التحميل.
العصر.

 انتظر حتى اكتمسل البرنسمج. �تقوم الخسسلل بتسخين المسء أو هي في دورة العصر.
قفل تأمين األطفسل مفّعل. سوف يتم إلخسء تنشيط قفل البسب بعد 

انتهسء البرنسمج بدقيقتين. 
انتظر دقيقتين إللخسء تنشيط قفل البسب. �

تستخرق عمليل الخسيل وقتسً أطول من الوقت 
المحدد في الدليل. )*(

تنتظر الخسسلل حتى تسحب كميل كسفيل من المسء لتجنب  �ضخط المسء منخفض.
سوء جودة الخسيل نتيجل لقلل كميل المسء. وبنسًءا عليه، 

يطول وقت الخسيل.
تمتد فترة الخسيل لتجنب نتسئج غسيل غير مرضيل عندمس  �قد يكون الجهد الكهربي منخفًضس.

يكون الجهد منخفًضس.
يطول الوقت المطلوب لتسخين المسء في فصول السنل  �قد تكون درجل حرارة المسء التي يتم تزويد الخسسلل بهس منخفضل.

البسردة. وكذلك قد يمتد وقت عمليل الخسيل لتجنب نتسئج 
غسيل غير مرضيل.

قد يرجع السبب إلى زيسدة في عدد مرات الشطف و/أو كميل 
مسء الشطف.

تزيد الخسسلل كميل المسء الذي يتم تصريفه عند الحسجل إلى  �
التصريف الجيد للمسء وتضيف خطوة تصريف إضسفيل 

إذا لزم األمر. 
قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظسم امتصسص الرغوة 

التلقسئي نتيجل الستخدام المنظف بصورة زائدة.
 استخدم فقط الكميل المنسسبل من المنظف. �

العد تنسزلي لوقت البرنسمج ال يعمل. 
)األنواع المزودة بشسشل( )*(

لن يقوم مؤشر المؤقت بسلعد التنسزلي حتى تمتلئ الخسسلل  �يمكن أن يتوقف المؤقت أثنسء سحب المسء. 
بسلكميل المنسسبل من المسء. تنتظر الخسسلل حتى تتوافر 

الكميل المنسسبل من المسء لتجنب نتسئج غسيل غير مرضيل 
بسب نقص المسء. سوف يستأنف مؤشر المؤقت العد 

التنسزلي بعد ذلك.
لن يقوم مؤشر المؤقت بسلعد التنسزلي حتى تصل الخسسلل  �يمكن أن يتوقف المؤقت أثنسء خطوة التسخين. 

إلى درجل الحرارة المحددة.
قد يكون تم تفعيل نظسم الكشف التلقسئي عن الحمل  �يمكن أن يتوقف المؤقت أثنسء خطوة العصر. 

غير المتزن نتيجل التوزيع غير المتوازن للمالبس في 
االسطوانل.

قد يكون تم تفعيل نظسم الكشف التلقسئي عن الحمل  �قد يكون هنسك حمل غير متوازن في الخسسلل.العد تنسزلي لوقت البرنسمج ال يعمل. )*(
غير المتزن نتيجل التوزيع غير المتوازن للمالبس في 

االسطوانل.
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3  اتبع اإلجراءات أدنسه لتصريف الميسه.
إذا كانت الغسالة مزودة بخرطوم لصرف المياه عند الطوارئ:

اسحب خرطوم تصريف الطوارئ من مبيته  a
ضع وعسء كبير عند طرف الخرطوم. قم بتصريف المسء   b
داخل الوعسء عن طريق نزع السدادة الموجودة في طرف 

الخرطوم. عند امتالء الوعسء، قم بسد مدخل الخرطوم بإعسدة 
تركيب السدادة. وبعد تفريغ الوعسء كرر اإلجراء السسبق 

لتصريف المسء من الخسسلل بسلكسمل.
عند االنتهسء من تصريف المسء، أغلق نهسيل الخرطوم   c

بسلسدادة مرة أخرى وثبت الخرطوم في مكسنه.
قم بتدوير وإزالل فلتر المضخل.  d

قم بتنظيف أي بقسيس موجودة داخل الفلتر و األليسف، إن وجدت، حول مضخل التصريف.  4
استبدل الفلتر .  .5

إذا كسن غطسء الفلتر مكوًنس من قطعتين، أغلق غطسء الفلتر بسلضخط على المقبض. إذا كسن الفلتر مكونس من قطعل واحدة،   .6
ضع المقسبض في الجزء السفلي في أمسكنهس واضخط على الجزء العلوي لإلغالق.
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41414 تنظيف فلترات مدخل الماء

يوجد فلتر في طرف كل صمسم من صمسمست سحب المسء عند الجزء الخلفي من الخسسلل وأيًضس في طرف كل خرطوم من 
خراطيم سحب المسء المتصلل بسلصنبور. تعمل هذه الفالتر على منع المواد الخريبل واألوسسخ الموجودة في المسء من دخول 

الخسسلل. وينبخي تنظيف الفالتر عندمس تتسخ.
اغلق الصنسبير.  .1

فك صواميل خراطيم سحب المسء للوصول إلى الفالتر في   .2
صمسمست سحب المسء. قم بتنظيفهس بسستخدام فرشسة منسسبل. إذا 

كسنت الفالتر متسخل تمسمسً، قم بإزالتهس من أمسكنهس بسستخدام كمسشل 
وقم بتنظيفهس بهذه الطريقل.

أخرج الفالتر التي بسألطراف المستويل لخراطيم سحب المسء مع   .3
الجوان وقم بتنظيفهمس تمسمسً تحت ميسه جسريل.

استبدل السدادات والفالتر بعنسيل وأحكم ربطهس يدويسً.  .4

41415 تصريف الماء المتبقي وتنظيف فلتر المضخة
يعمل نظسم الفلتر بسلخسسلل على منع مرور الشوائب الصلبل مثل األزرار والعمالت واألنسجل التي تعلق بسلمضخل أثنسء 

تصريف مسء الخسيل. وبذلك، يتم تصريف المسء دون ظهور أيل مشكلل ممس يطيل من عمر المضخل.
إذا فشلت الخسسلل في تصريف المسء، فقد يكون فلتر المضخل مسدوًدا. ويجب تنظيف الفلتر في حسلل انسداده أو كل 3 أشهر. 

ينبخي تصريف المسء بسلكسمل أوالً من أجل تنظيف فلتر المضخل.
بسإلضسفل لذلك، قبل نقل الخسسلل )على سبيل المثسل، عند نقلهس إلى منزل آخر( وفي حسلل تجمد المسء، يجب تصريف المسء 

تمسًمس.

A
تنبيه: يمكن أن تتسبب المواد الخريبل المتبقيل في فلتر المضخل في تلف الخسسلل أو تتسبب في مشكلل الضوضسء.

تنبيه: إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة، قم بإيقسف الصنبور، وازل أنبوب اإلمداد وقم بتصريف الميسه داخل الخسسلل كي ال تتعرض للتجمد 
المحتمل.

تنبيه: بعد كل استخدام، قم بإغالق صنبور الميسه المتصل بسلخرطوم الرئيسي
لتنظيف الفالتر المتسخة وتصريف الماء:

افصل قسبس الخسسلل من مصدر التيسر.  1

A تنبيه: قد ترتفع درجل حرارة المسء داخل الخسسلل إلى 90 درجل مئويل. لتجنب خطر الحريق، يجب تنظيف الفلتر بعد تبريد المسء في
الخسسلل.

افتح غطسء الفلتر.  .2
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الصيانة والتنظيف  414
تمتد فترة خدمل الخسسلل وتقل مواجهل المشكالت المتكررة إذا تم تنظيفهس على فترات منتظمل.

 4141 تنظيف درج المنظف

قم بتنظيف درج المنظف على فترات منتظمل )كل 4 إلى 5 دورات غسيل( كمس هو موضح 
بسألسفل لمنع ترسب مسحوق الخسيل بمرور الوقت.

ارفع الجزء الخلفي من السيفون إلزالته كمس هو موضح. 
في حسلل بدء تجمع كميل من المسء والُمنعم بشكل زائد في قسم الُمنعم، ينبخي تنظيف السيفون.

1  اضخط على الدائرة المنقطل في قسم رش المسء )السيفون( بقسم الُمنعم واسحبه بستجسهك حتى يخرج هذا القسم من 
الخسسلل.

اغسل درج مسحوق الخسيل والسيفون بكميل وفيرة من المسء الفستر في الحوض. لحمسيل بشرتك من مالمسل الفضالت،   .2
قم بتنظيفه بفرشسة منسسبل مع ارتداء قفسزات.

3  أدخل الدرج مرة أخرى في موضعه بعد التنظيف والتأكد من وضعه بصورة جيدة.

41411 تنظيف باب التحميل واألسطوانة
بسلنسبل الالت الخسيل التي تتوفر على برنسمج تنظيف حلل الخسسلل، يرجى مراجعل كيفيل التشخيل- برامج الخسسلل. 
بسلنسبل ألالت الخسيل التي ال تتوفر على برنسمج تنظيف حلل الخسسلل،اتبع الخطوات التسليل لتنظيف حلل الخسسلل : 

 قم بتحديد الوظسئف المسسعدة ميسه إضسفيل أو شطف إضسفي. استخدم  برنسمج األقمشل القطنيل دون الخسيل التحضيري. قم 
بضبط درجل الحرارة إلى المستوى الموصى به مع مسحوق تنظيف حلل الخسسلل  الذي يمكن توفيره من الخدمست المعتمدين 
. قم بتشخيل هذا االختيسر دون وضع غسيل في الخسسلل. قبل بدء البرنسمج، ضع كيس من مسحوق تنظيف حلل الخسسلل ) إذا 
لم يكن ممكنس توفير مسحوق خسص بسلحلل، ضع 100 جم بحد أقصى من المسحوق المضسد للرواسب( في تجويف المنظف 

الرئيسي )تجويف رقم „2“(. إذا كسن مضسد الرواسب في شكل أقراص، ضع قرص واحد فقط في التجويف رقم. „2“. قم 
بتجفيف الجزء الداخلي للمطسط الخسص بسلبسب بسستخدام قطعل نظيفل من القمسش بعد انتهسء البرنسمج

C
كرر عمليل تنظيف الحلل كل شهرين.

استخدم مضسد الرواسب المنسسب للخسسالت.

تأكد من عدم ترك أي مواد غريبل في الحلل بعد كل غسلل.
في حسلل انسداد فتحست المطسط المبينل في الشكل، قم بفتح الفتحست بسستخدام خلل أسنسن.

ستتسبب جسيمست المعسدن الخريبل في حدوث بقع الصدأ في الحلل. نظف البقع على سطح الحلل 
 بسستخدام مواد تنظيف الصلب الذي ال يصدأ.

 ال تستخدم صوف الحديد أو صوف سلكي. فقد تتسبب هذه المواد في إلحسق أضرار بسألسطح 
المطليل والبالستيكيل.

41411 تنظيف جسم الغسالة ولوحة التحكم
امسح جسم الخسسلل بسلمسء والصسبون أو منظف جل متعسدل ال يسبب التآكل في حسلل الضرورة، وجففه بقطعل قمسش نسعمل.

استخدم فقط قطعل قمسش نسعمل ورطبل لتنظيف لوحل التحكم.
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1 4111 إلغاء البرنامج
يتم إلخسء البرنسمج عند إيقسف تشخيل الخسسلل وتشخيلهس مرة أخرى. اضخط مطوالً على الرز On 2 Off )تشخيل / إيقسف 

تشخيل( لمدة 3 ثواٍن. 

C .ًتشغيل/إيقاف(أثنسء تشخيل قفل األطفسل، لن يتم إلخسء البرنسمج. عليك إلخسء قفل األطفسل أوال( On 2 Off إذا ضخطت على الزر

إذا أردت فتح بسب التحميل بعد إلخسء البرنسمج ولكن تعذر فتح بسب التحميل ألن مستوى الميسه في الخسسلل أعلى من فتحل بسب التحميل، فقم 
بتدوير مقبض تحديد البرنامج إلى برنسمج تصريف وعصر  Pum + Spin  وقم بتصريف الميسه الموجودة في الخسسلل.

4 4111 انتهاء البرنامج
تظهر "End" على الشسشل عند انتهسء البرنسمج.

إذا لم تقم بسلضخط على أي زر لمدة 10 دقسئق،فستتحول الخسسلل إلى وضع إيقسف التشخيل. يتم إيقسف تشخيل الشسشل وكسفل 
المؤشرات. 

سيتم عرض خطوات البرنسمج المنتهي إذا قمت بسلضخط على زر تشخيل / إيقسف.

5 4111 الجهاز في وضع االستعداد.
بعد تشخيل الجهسز من زر On-Off، إذا لم يبدأ عمل أي برنسمج، أو لم يتم تنفيذ أي إجراء آخر في خطوة اختيسر أو عدم بدء 
أي تشخيل خالل 10 دقسئق تقريبس بعد إنتهسء البرنسمج المحدد، سوف ينتقل الجهسز إلى وضع اإليقسف/ OFF تلقسئيس. يتم إيقسف 
تشخيل الشسشل وكسفل المؤشرات. سيتم عرض خطوات البرنسمج المنتهي إذا قمت بسلضخط على زر ONتشخيل /OFF إيقسف. 

تحقق من دقل االختيسرات، قبل بدء البرانسمج. قم بتكرير هس، إذا لزم األمر. ال يعد هذ خطأ.
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41119 بدء تشغيل البرنامج
اضخط على زر بدء/إيقسف مؤقت Start / Pause لبدء البرنسمج.  .1

يضيء ضوء متسبعل البرنسمج ليشير إلى بدء تشخيل البرنسمج.  .2

C
في حسلل عدم بدء أي برنسمج، أو عدم الضخط على أي مفتسح في غضون 1 10-دقسئق أثنسء عمليل تحديد البرنسمج، تتحول الخسسلل إلى وضع 

OFF )اإليقسف ( . يتم إيقسف تشخيل الشسشل وكسفل المؤشرات. 
سيتم عرض خطوات البرنسمج المنتهي إذا قمت بسلضخط على زر ONتشخيل /OFF إيقسف.

1 4111 قفل باب التحميل
يوجد نظسم قفل في بسب التحميل للخسسلل ممس يمنع فتح البسب عندمس يكون مستوى المسء غير منسسب.

يضيء رمز " البسب المقفل" على الشسشل أو عند إقفسل بسب التحميل.

  4111 تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج
بعد بدء البرنسمج يمكنك إجراء التخييرات التسليل.

 1  4111 انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت
اضخط على زر Start/Pause )بدء/إيقسف مؤقت( لتحويل الخسسلل إلى وضع اإليقسف المؤقت أثنسء تشخيل البرنسمج. الضوء 

الذي يشير إلى تشخيل/إيقسف و خطوة البرنسمج يبدأ بسلوميض في مؤشر متسبعل البرنسمج لبيسن أن الخسسلل في وضع اإليقسف. 
أيًضس عندمس يكون بسب التحميل جسهًزا للفتح. عندمس يكون بسب التحميل جسهًزا للفتح، ينطفئ مصبسح البسب و مؤشر خطوة 

البرنسمج ،يستمر ضوء بدء/إيقسف بسلوميض.  
أيًضس عندمس يكون بسب التحميل جسهًزا للفتح، يضيء أيضس مصبسح البسب، بسإلضسفل إلى مصبسح خطوة البرنسمج.

11  4111 تغيير الوظيفة اإلضافية السرعة ودرجة الحرارة
بنسًءا على الخطوة التي وصل إليهس البرنسمج، يمكنك إلخسء الوظسئف اإلضسفيل أو تفعيلهس. راجع، "تحديد الوظيفل اإلضسفيل". 

يمكنك أيضسً تخيير إعدادات السرعل ودرجل الحرارة. راجع "تحديد سرعل العصر" و "تحديد درجل الحرارة".

C.في حسلل عدم السمسح بسلتخيير، فسوف يومض الضوء ذو الصلل 3 مرات

11  4111 إضافة الغسيل وإخراجه
اضخط على الزر Start / Pause)بدء التشخيل / إيقسف مؤقت( لتخير وضع الخسسلل إلى وضع اإليقسف المؤقت.  سوف   .1

يومض مصبسح متسبعل الخطوة ذات الصلل التي تم خاللهس تحويل الخسسلل إلى وضع اإليقسف المؤقت.
انتظر حتى يمكن فتح بسب التحميل.  .2

افتح بسب التحميل وأضف أو إخرج الخسيل .  .3
أغلق بسب التحميل.  .5

6. قم بسلتخييرات في الوظسئف اإلضسفيل،  إعدادات درجل الحرارة والسرعل عند اللزوم. 
7. اضخط على الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت( لبدء تشخيل الخسسلل.

1 4111 قفل التأمين ضد عبث األطفال
استخدم وظيفل قفل األطفسل لمنع األطفسل من العبث بسلخسسلل. وهكذا يمكنك تجنب أي تخييرات في تشخيل البرنسمج.

C التشخيل / إيقسف التشخيل( أثنسء تنشيط قفل األطفسل. عند تشخيل اآللل مرة( On 2 Off يمكنك تشخيل الخسسلل وإيقسف تشخيلهس بواسطل زر
أخرى، سيتم استئنسف البرنسمج من النقطل التي توقف عندهس.

 11 4111 لتفعيل قفل التأمين ضد عبث األطفال:
اضغط واستمر بالضغط على زر الوظائف اإلضافية لمدة 2 - 3 ثواٍن. في عرض اختيسر البرنسمج على الشسشل سوف يضيء 

"CL On" . يمكنك ترك زري الوظيفة اإلضافية 1  عند عرض هذا التحذير.

111 4111 إللغاء تفعيل قفل األطفال:
اضغط واستمر بالضغط على زر الوظائف اإلضافية لمدة 2 - 3 ثواٍن. في عرض اختيسر البرنسمج على الشسشل سوف يضيء 

. "CL Off"
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41117 اختيار الوظائف اإلضافية
قم بتحديد الوظسئف اإلضسفيل المطلوبل قبل بدء تشخيل البرنسمج. 

عند اختيسر أي برنسمج،و إذا تم تحديد وظيفل إضسفيل، سيضيء مصبسح الوظيفل.

C .سوف يومض مصبسح الوظيفل اإلضسفيل التي ال يمكن تحديدهس أثنسء البرنسمج الحسلي، و سوف يصدر الجهسز إنذار صوتي

بسإلضسفل إلى ذلك، يمكنك أيضس تحديد أو إلخسء الوظسئف المسسعدة المنسسبل لتشخيل البرنسمج بعد بدء دورة الخسيل. إذا وصلت 
دورة الخسيل نقطل حيث يمكن اختيسر أي وظيفل مسسعدة،وسوف يصدر الجهسز إنذار صوتي، و سوف يومض مصبسح 

الوظيفل المتعلقل. 

C
بعض الوظسئف ال يمكن تحديدهس مًعس. عند اختيسر وظيفل إضسفيل ثسنيل تتعسرض مع الوظيفل األولى قبل تشخيل الخسسلل، فستقوم الخسسلل بإلخسء 
الوظيفل األولى بينمس تستمر الوظيفل الثسنيل في العمل. على سبيل المثسل، إذا تم تحديد وظيفل الخسل السريع بعد تحديد وظيفل الميسه اإلضسفيل، 

يتم إلخسء وظيفل الميسه اإلضسفيل وتبقى وظيفل الخسل السريع قيد التفعيل.

ال يمكن اختيسر وظيفل إضسفيل ال تتوافق مع البرنسمج الذي تم تحديده. )راجع، "جدول البرامج واالستهالك"(

بعض البرامج بهس وظسئف إضسفيل البد من تشخيلهس في وقت متزامن. هذه الوظسئف ال يمكن إلخسؤهس. لن يومض إطسر الوظيفل اإلضسفيل بل 
سيومض الجزء الداخلي فقط.

• Prewash  غسله تحضيريه 
تكون الخسلل التحضيريل مجديل فقط مع المالبس شديدة االتسسخ. يؤدي عدم استخدام الخسلل التحضيريل إلى توفير الطسقل 

والمسء ومسحوق الخسيل والوقت.
• Shorter Wash  غسله سريعه 

يمكن استخدام هذه الوظيفل لبرامج Cottons المالبس القطنيل وSynthetics األليسف الصنسعيل. حيث تقلل من عدد مرات 
الخسيل وأيًضس تقلل من عدد خطوات الشطف للخسيل قليل االتسسخ.

C.عند تحديد هذه الوظيفل، قم بتحميل الخسسلل بنصف الحد األقصى لكميل المالبس المحددة في جدول البرامج

• 8inse Plus  شطف إضافي 
تمكن هذه الوظيفل الخسسلل من إجراء شطف آخر بسإلضسفل لذلك الذي تم بسلفعل بعد الخسيل الرئيسي. ومن ثم، يمكن تخفيض 

خطر تأثر البشرة الحسسسل )األطفسل، والبشرة الحسسسل، .. إلخ( ببقسيس المنظف على الخسيل.

41118 وقت االنتهاء
 End وقت االنتهسء( يمكن تأخير بدء تشخيل البرنسمج مس يصل إلى 24 سسعل. بعد الضخط على زر( End Time مع وظيفل
Time )وقت االنتهسء(، سيتم عرض الوقت التقديري النتهسء البرنسمج.  إذا تم ضبط End Time )وقت االنتهسء(، سيومض 

مؤشر End Time )وقت االنتهسء(. 
لتفعيل وظيفل وقت االنتهسء وإتمسم البرنسمج في نهسيل الوقت المحدد، اضخط على زرStart / Pause )بدء/ إيقسف مؤقت(

بعد ضبط الوقت. 
إذا رغبت في إلخسء وظيفل وقت االنتهسء، اضخط على زر تشخيل / إيقسف )On / Off( إليقسف وتشخيل الخسسلل.

C.ال تستخدم  المنظفست السسئلل عند قيسمك بتفعيل وظيفل وقت االنتهسء! فهنسك مخسطر من حدوث ُبقع بسلمالبس

افتح بسب التحميل، ثم ضع الخسيل وضع المنظف، إلخ.  1
حدد برنسمج الخسيل ودرجل الحرارة وسرعل العصر وحدد الوظسئف اإلضسفيل حسب الحسجل.  2

اضبط وقت االنتهسء الذي تريده بسلضخط على زر وقت االنتهسء End Time . يضئ مؤشر End Time )وقت   3
االنتهسء(.

اضخط على زر بدء/إيقسف مؤقت Start / Pause . سيبدأ العد التنسزلي. تبدأ عالمل ":" الموجودة في منتصف وقت   4
االنتهسء بسلوميض.

C
يمكن تحميل مالبس إضسفيل أثنسء فترة العد التنسزلي لوقت االنتهسء. في نهسيل العد التنسزلي، سيتم إطفسء مؤشر وقت االنتهسء وتبدأ دورة الخسيل 

ويظهر وقت البرنسمج المحدد على الشسشل.

عند إتمسم اختيسر وقت االنتهسء، الوقت الذي سيظهر على الشسشل سيتكون من وقت االنتهسء بسإلضسفل إلى فترة البرنسمج المحدد.
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41111 جدول البرامج واالستهالك

: قسبل للتحديد.   	
: يتم تحديده تلقسئًيس، غير قسبل لإللخسء.   *

)EN 60456 Ed.3( برنسمج عالمل الطسقل :   **
: إذا كسنت سرعل العصر القصوى أقل من هذه القيمل، يمكنك االختيسر إلى أن يتم الوصول إلى أقصى سرعل للعصر.  ***

: سيكشف البرنسمج نوع ومقدار الخسيل الذي تضعه في الخسسلل وتضبط استهالك الميسه، واستهالك الطسقل، ومدة البرنسمج تلقسئيسً.  ****
: انظر وصف البرنسمج لمعرفل الحد األقصى للحمولل.   -

** "القطن االقتصسدي 40 درجل مئويل والقطن االقتصسدي 60 درجل مئويل هي برامج افتراضيل." ُتعرف هذه البرامج ببرامج "القطن 40 افتراضي" 
و برنسمج "القطن 60 افتراضي" ويشسر إليهس بسلرموز     على اللوحل.

C
قد تختلف الوظسئف اإلضسفيل في الجدول وفًقس لطراز الخسسلل.

قد تختلف قدرة استهالك المسء والكهربسء تبًعس للتخييرات في ضخط المسء، ودرجل عسر المسء ، درجل حرارة المسء ، درجل حرارة البيئل المحيطل ونوع 
وكميل حمولل الخسيل، وتبًعس الختيسر الوظسئف اإلضسفيل وسرعل العصر والتخيرات في جهد الكهربسء.

يمكنك رؤيل وقت الخسيل للبرنسمج الذي قمت بتحديده على شسشل الخسسلل. من الطبيعي حدوث اختالفست بسيطل بين الوقت المعروض على الشسشل 
ووقت الخسل الفعلي.

"يمكن تخيير أنمسط االختيسر للوظسئف المسسعدة من خالل الشركل المصنعل. يمكن إضسفل أو إزالل أنمسط اختيسر جديدة".
"قد تختلف سرعل دوران غسسلتك حسب البرنسمج الذي تم تحدديه. ومع ذلك ال يمكن أن تتجسوز هذه السرعل الحد األقصى لسرعل دوران غسسلتك."

"تحتفظ الشركل المصنعل بسلحق في إجراء تعديالت في البرامج والوظسئف اإلضسفيل الواردة في الجدول. في حين أن هذه التعديالت لن تخير أداء الجهسز 
،يمكن تخيير خطوات البرنسمج والتوقيت ".

AR9وظيفة مساعدة
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نطاق درجة حرارة قابل لالختيار درجة 

مئوية

Cottons Eco

بارد608531.201400-60**

بارد60444.50.631400-60**

بارد404440.631400-60**

Hygiene +908902.401400*90-30

Shirts604611.10800•••-60بارد

Mix 40404600.701000••-40بارد

Sportswear404650.901000••-40بارد

Dark Wash404600.601000•*-40بارد

Jeans404600.651000••-60بارد

Mini 14‘302350.151400•-30بارد

Fast Full Load

بارد90-•908602.001400

بارد90-•608601.101400

بارد90-•308600.401400

Hand Wash301400.251200-30بارد

Delicates 20°203.5450.151200•20

Woollens401.5490.251200•-40بارد

Synthetics
بارد60-•••603601.201200

بارد60-•••403600.801200

Cottons

بارد90-•••908832.401400

بارد90-•••608831.801400

بارد90-•••408831.101400
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41114 اختيار درجة الحرارة
عند اختيسر برنسمج جديد يتم عرض درجل الحرارة المنسسبل لهذا البرنسمج على مؤشر درجل الحرارة.

لخفض درجل الحرارة، اضخط على زر Temperature Adjustment )ضبط درجل الحرارة(. سوف تنخفض درجل 
الحرارة تدريجًيس.

C.)اإليقسف المؤقت( Pause إذا لم يصل البرنسمج لخطوة التسخين، يمكنك تخيير درجل الحرارة دون تبديل الخسسلل إلى وضع

41115 اختيار سرعة الدوران
عند تحديد برنسمج جديد، يتم عرض سرعل العصر الموصى بهس للبرنسمج المحدد على مؤشر سرعل العصر.

لخفض سرعل العصر، اضخط على زر Spin Speed Adjustment )ضبط سرعل العصر(. يتم خفض سرعل العصر 
بشكل تدريجي. 

بعد ذلك، بنسء على طراز الخسسلل، تظهر الخيسرات "Rinse Hold" )إيقسف الشطف( و"No Spin" )بدون عصر( على 
الشسشل. راجع قسم "اختيسر الوظسئف اإلضسفيل" لشرح هذه الخيسرات.

إيقاف الشطف
إذا لم تكن ترغب في تفريغ الخسيل بعد انتهسء البرنسمج مبسشرًة، يمكنك استخدام وظيفل تعليق الشطف واإلبقسء على المالبس 
في ميسه الشطف األخيرة لتجنب تجعد المالبس بسبب عدم وجود مسء في الخسسلل. اضخط على زر „Start/Pause“ )بدء/
توقف مؤقت( بعد هذه العمليل إذا أردت تصريف المسء دون عصر الخسيل. يستمر البرنسمج في العمل ويكتمل بعد تصريف 

المسء.
إذا كنت تريد عصر الخسيل الذي بسلمسء، اضبط Spin Speed )سرعل العصر( واضخط زر Start / Pause )بدء / 

إيقسف مؤقت(.
يتم استكمسل البرنسمج. يتم تصريف المسء، ويتم عصر الخسيل واكتمسل البرنسمج.

C.)اإليقسف المؤقت( Pause إذا لم يصل البرنسمج لخطوة العصر، يمكنك تخيير السرعل دون تبديل الخسسلل إلى وضع

القيم اإلرشسديل للبرامج التركيبيل.  
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≤ 1000 
rpm

< 1000 
rpm

3601.20110/1504540ألياف صناعية 60 

3600.801101504540ألياف صناعية 40 

* يمكنك رؤيل وقت الخسيل للبرنسمج الذي قمت بتحديده على شسشل الخسسلل. من الطبيعي حدوث اختالفست بسيطل بين الوقت 
المعروض على الشسشل ووقت الخسل الفعلي نظًرا لألسبسب الموضحل أعاله.

** قد يختلف قيم محتوى الرطوبل وفًقس لسرعل العصر الُمحددة. 
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• Woollens  صوف 
استخدم هذا البرنسمج لخسل المالبس الصوفيل. حدد درجل الحرارة المنسسبل التي تتوافق مع الملصقست على المالبس. استخدم 

منظفست منسسبل مع المالبس المصنوعل من الصوف.

„وافقت شركل عالمل الصوف على صالحيل دورة الخسيل بهذه الخسسلل لخسيل المنتجست الصوفيل القسبلل  للخسيل اآللى شريطل اتبسع االرشسدات 
 "M1429. .المذكورة بسلتيكت الملصق بسلمالبس وتعليمست الشركل المنتجل لهذه للخسسلل

فى المملكل المتحدة، وايرلندا وهونج كونج والهند تعتبر عالمل لصوف شهسدة تجسريل معتمدة.

   Cottons Eco •
استخدم هذا البرنسمج لخسل مالبسك القطنيل المتينل والمالبس الكتسنيل ذات االتسسخ العسدي. بسلرغم من أنه يخسل لفترة أطول 

من جميع البرامج، إال أنه يوفر كثيًرا في الطسقل والميسه. قد تكون درجل حرارة الميسه الفعليل مختلفل عن درجل الحرارة 
المحددة. عندمس تقوم بتحميل اآللل بخسيل أقل )مثل. نصف الكميل أو اقل(، فقد يصبح وقت البرنسمج أقصر تلقسئيسً. في هذه 

الحسلل، سينخفض استهالك الطسقل والميسه بشكل أكبر ممس يوفر غسيل اقتصسدي أكثر. هذا البرنسمج متسح في الموديالت التي 
بهس مؤشر للوقت المتبقي.

•+ Hygiene  البرنامج الصحي 
استخدم هذا البرنسمج لخسيل المالبس التي تتطلب غسيل مضسد للحسسسيل وصحي بدرجست حرارة عسليل ودورة غسيل مكثفل 

وطويلل. 
تم اختبسر واعتمسد برنسمج حمسيل الطفل+ 60 درجل مئويل من قبل "المؤسسل البريطسنيل للحسسسيل" في المملكل المتحدة.  	 

• Delicates 11°  عنايه لطيفه على 20° 
استخدم هذا البرنسمج لخسل المالبس النسعمل. فهو يخسل المالبس بحركست لطيفل وبدون دورة عصر مقسرنل ببرنسمج غسيل 

المالبس المصنوعل من األليسف الصنسعيل. يجب استخدامه للمالبس التي يوصى بخسلهس في برنسمج المنسوجست الحسسسل.
• Hand Wash  غسيل يدوي 

استخدم هذا البرنسمج لخسل المالبس الصوفيل/الرقيقل التي تحمل عالمست "غسيل بدون استخدام الخسسلل" والتي يفضل غسلهس 
يدوًيس. حيث يقوم البرنسمج بسلخسل بحركست غسل لطيفل لكي ال يضر المالبس.

• Fast Full Load  غسيل يومي سريع 
استخدم هذا البرنسمج لخسيل المالبس القطنيل قليلل االتسسخ في وقت قصير.

•Mini  4I  غسلة فائقة السرعة  
استخدم هذا البرنسمج لخسيل المالبس القطنيل المتسخل قليالً في وقت قصير.

   Dark Wash •
يمكنك استخدام هذا البرنسمج لخسيل المالبس داكنل اللون أو المالبس الملونل التي ال تريد أن تبهت ألوانهس. يتم القيسم بسلخسيل 

بحركست ميكسنيكيل أقل وبدرجست حرارة أقل. يوصى بسستخدام منظف سسئل أو شسمبو غسيل األصواف للمالبس الملونل 
الداكنل.

• Mix 41  منوع 41 
استخدم هذا البرنسمج لخسل المالبس القطنيل والمصنوعل من األليسف الصنسعيل مًعس دون فصلهمس.

• Shirts  قمصان 
استخدم هذا البرنسمج لخسل القمصسن المصنوعل من القطن واألليسف الصنسعيل واألقمشل الممزوجل بسألليسف الصنسعيل.

• Sportswear )المالبس الرياضية(
استخدم هذا البرنسمج لخسيل المالبس التي يتم ارتداهس لفترة قصيرة مثل المالبس الريسضيل. من المنسسب أيضس غسيل كميل 

قليلل من المالبس القطنيل / المصنوعل من أليسف صنسعيل
• Jeans )الجينز(

استخدم هذا البرنسمج لخسل المالبس مثل البنطلونست، والجواكت، والصدريست، .. إلخ والمصنوعل من الجينز. يستخدم خفض 
حركل الخسسلل في دورات الخسيل وخفض عدد الدورات في الدقيقل في دورات العصر لمنع تلف الخسيل في المالبس الجينز 

ولضمسن فترة حيسة أطول لهس.

• 8inse  شطف 
استخدم هذا البرنسمج عند الرغبل في الشطف أو التنشيل بشكل منفصل.

    Spin+Pump •
استخدم هذا البرنسمج لتصريف الميسه الموجودة في الخسسلل.
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تشغيل المنتج  411
 4111 لوحة التحكم

1 - مقبض اختيسر البرنسمج
2 - مصسبيح تحديد درجست الحرارة
3 - مصسبيح اختيسر سرعل الدوران

4 - مدة عرض المعلومست
5 - مصبسح قفل أمسن من أجل األطفسل

6 - زر إعداد وقت االنتهسء
7 - مصبسح زر فتح البسب

8 - لمبل مؤشر متسبعل البرنسمج
9 - زر التشخيل / إيقسف التشخيل

10 - زر بدء التشخيل / إيقسف مؤقت
11 - أزرار الوظسئف اإلضسفيل
12 - زر ضبط سرعل الدوران
13 - زر ضبط درجل الحرارة
14 - مصبسح اختيسر البرنسمج

41111 اختيار البرنامج
حدد البرنسمج المنسسب للنوع، كميل، ودرجل اتسسخ المالبس وفًقس لـ"جدول االستهالك والبرنسمج".  1

 
حدد البرنسمج المطلوب بسستخدام مقبض"اختيسر البرنسمج".   1

C
البرامج محددة بأعلى سرعل عصر منسسبل لهذا النوع المحدد من النسيج.

عند تحديد البرنسمج الذي ستقوم بسستخدامه، عليك أن تأخذ في الحسبسن نوع النسيج، واللون، ودرجل االتسسخ، ودرجل حرارة الميسه المسموح بهس.

عليك دائمسً تفضيل قيمل درجل الحرارة المنخفضل والتي تتنسسب مع نوع الخسيل. تمثل الحرارة العسليل استهالك أكثر للطسقل.

41111 برامج الغسيل 
   Cottons •

استخدم هذا البرنسمج لألقمشل القطنيل )على سبيل المثسل أغطيل السرير واللحسف وأكيسس المخدات والمنسشف وبرنس الحمسم 
والمالبس الداخليل ومس إلى ذلك(. يتم غسل الخسيل بحركست غسل قويل بسإلضسفل إلى دورة غسيل أطول.

• Synthetics  ألياف صناعية 
استخدم هذا البرنسمج مع المالبس المصنوعل من األليسف الصنسعيل )القمصسن، البلوزات والمالبس المصنوعل من خليط 
القطن/األليسف الصنسعيل ومس إلى ذلك(. فهو يخسل المالبس بحركست لطيفل ودورة غسيل قصيرة مقسرنل ببرنسمج الخسيل 

Cottons "األقمشل القطنيل".
بسلنسبل للستسئر واألقمشل الشفسفل، استخدم برنسمج Synthetic 40˚C "األليسف الصنسعيل 40 درجل" مع اختيسر وظسئف 

الخسلل التحضيريل وضد التجعد. اغسل األقمشل الشفسفل/الرقيقل بوضع القليل من المنظف في مقصورة الخسيل الرئيسيل حيث 
أن نسيجهس يسبب رغوة زائدة. ال ينبخي وضع المنظف في مقصورة مرحلل الخسلل التحضيريل.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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41117 إرشادات للغسيل الفعال
المالبس

األلوان الفاتحة والمالبس 
األلوان الداكنة/األلوانالبيضاء

السوداء

 Delicates
"المالبس 
الرقيقة"/ 

 Woolens
"األصواف/ 

المالبس الحريرية 
Silks

)نطسق درجل الحرارة الُموصى بهس 
بنسء على مستوى االتسسخ: 40-90 

درجل مئويل(

)نطسق درجل الحرارة الُموصى بهس 
بنسء على مستوى االتسسخ: بسرد 40- 

درجل مئويل(

)نطسق درجل الحرارة 
الُموصى بهس بنسء على 

مستوى االتسسخ: بسرد 40- 
درجل مئويل(

)نطسق درجل الحرارة 
الُموصى بهس بنسء على 
مستوى االتسسخ: بسرد 

30- درجل مئويل(

اخ
تس

اال
ى 

تو
مس

اتساخ شديد

) بقع صعبه مثل 
العشب والقهوة 
والفواكه والدم.(

قد يكون من الضروري ُمعسلجل البقع 
ُمسبًقس أو القيسم بخسيل تحضيري. يمكن 

استخدام مسحوق الخسيل والُمنظفست 
السسئلل الموصى بهس مع المالبس 

البيضسء بسلمقسدير الُموصى بهس مع 
المالبس شديدة االتسسخ. كمس يوصى 

بسستخدام مسحوق الخسيل لتنظيف بقع 
الطين والتربل والبقع الحسسسل لمواد 

التبييض. 

يمكن استخدام مسحوق الخسيل 
والُمنظفست السسئلل الموصى بهس مع 

المالبس الملونل بسلمقسدير الُموصى بهس 
مع المالبس شديدة االتسسخ. كمس يوصى 

بسستخدام مسحوق الخسيل لتنظيف بقع 
الطين والتربل والبقع الحسسسل لمواد 

التبييض. استخدم مسسحيق الخسيل فقط 
دون مواد التبييض.

يمكن استخدام الُمنظفست 
السسئلل الُمنسسبل مع المالبس 

الملونل والداكنل بسلمقسدير 
الُموصى بهس مع المالبس 

شديدة االتسسخ.

ُيفضل استخدام  
الُمنظفست السسئلل 

الُمخصصل للمالبس 
الرقيقل. يجب غسل 

المالبس الصوفيل 
والحريريل بُمنظفست 

خسصل بسلمالبس 
الصوفيل.

مستوى 
االتساخ 

العادي
)على سبيل المثسل، 

البقع النستجل من 
الجسم على اليسقست 

واألسسور(

يمكن استخدام مسحوق الخسيل 
والُمنظفست السسئلل الموصى بهس مع 
المالبس البيضسء بسلمقسدير الُموصى 
بهس مع المالبس في مستوى االتسسخ 

العسدي.

يمكن استخدام مسحوق الخسيل 
والُمنظفست السسئلل الموصى بهس مع 

المالبس البيضسء بسلمقسدير الُموصى بهس 
مع المالبس في مستوى االتسسخ العسدي. 

يجب استخدام منظفست ال تحتوي على 
مواد مبيضل.

يمكن استخدام الُمنظفست 
السسئلل الُمنسسبل مع المالبس 

الملونل والداكنل بسلمقسدير 
الُموصى بهس مع المالبس 

عسديل االتسسخ. 

ُيفضل استخدام  
الُمنظفست السسئلل 

الُمخصصل للمالبس 
الرقيقل. يجب غسل 

المالبس الصوفيل 
والحريريل بُمنظفست 

خسصل بسلمالبس 
الصوفيل.

اتساخ خفيف

)ال توجد بقع 
مرئيل.(

يمكن استخدام مسحوق الخسيل 
والُمنظفست السسئلل الموصى بهس مع 
المالبس البيضسء بسلمقسدير الُموصى 

بهس مع المالبس قليلل االتسسخ.

يمكن استخدام مسحوق الخسيل 
والُمنظفست السسئلل الموصى بهس مع 

المالبس البيضسء بسلمقسدير الُموصى بهس 
مع المالبس قليلل االتسسخ. يجب استخدام 

منظفست ال تحتوي على مواد مبيضل.

يمكن استخدام الُمنظفست 
السسئلل الُمنسسبل مع المالبس 

الملونل والداكنل بسلمقسدير 
الُموصى بهس مع المالبس 

منخفضل االتسسخ.

ُيفضل استخدام  
الُمنظفست السسئلل 

الُمخصصل للمالبس 
الرقيقل. يجب غسل 

المالبس الصوفيل 
والحريريل بُمنظفست 

خسصل بسلمالبس 
الصوفيل.
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إذا كانت الغسالة غير مزودة بكوب للمنظف السائل:
ال تستخدم مسحوق التنظيف السسئل للخسلل التحضيريل في برنسمج الخسلل التحضيريل.  	

يحدث المنظف السسئل البقع في المالبس عند استخدامه مع وظيفل البدء المتأخر. إذا كنت تريد استخدام وظيفل البدء   	
المتأخر، فال تستخدم المنظف السسئل.

استخدام الجل و منظفة األقراص
إذا كسن المنظف الجل يميل إلى السيولل وال تحتوي الخسسلل على كوب للمنظف السسئل، ضع المنظف الجل في مقصورة   	

منظف الخسلل الرئيسيل أثنسء دخول المسء للمرة األولى. إذا كسنت الخسسلل مزودة بكوب للمنظف السسئل، فسمأل المنظف في 
هذا الكوب قبل بدء البرنسمج.

إذا كسن المنظف الجل ال يميل للسيولل أو إذا كسن على هيئل قرص كبسولل سسئلل، فضعه في االسطوانل مبسشرة قبل الخسيل.  	
ضع أقراص المنظف في مقصورة الخسيل الرئيسي )مقصورة رقم: "2"( أو ضعه مبسشرًة في الحلل قبل الخسيل.  	

استخدام النشاء
قم بإضسفل صودا سسئلل، أو مسحوق صودا، أو صبخل النسيج في مقصورة المنعم.  	

ال تستخدم الُمنعم والنشسء مًعس في نفس دورة الخسيل.  
امسح داخل الخسسلل بقطعل قمسش نظيفل ومبللل بعد استخدام النشس.  

استخدام مزيل الرواسب
عند اللزوم، استخدم مزيالت الرواسب فقط المصنعل خصيًصس للخسسالت.    	

استخدام مواد التبييض
أضف المبيض في بدايل دورة الخسيل بتحديد برنسمج الخسيل التحضيري. ال ينبخي وضع المنظف في مقصورة الخسلل   

التحضيريل. وكسختيسر بديلي، قم بتحديد برنسمج بشطف إضسفي وأضف مواد التبييض أثنسء سحب الخسسلل للمسء من 
مقصورة المنظف أثنسء خطوة الشطف األولى.
ال تستخدم مواد التبييض والمنظف مخلوطين.  	

استخدم كميل قليلل فقط )50 مل تقريًبس( من مواد التبييض وقم بشطف المالبس جيًدا حيث أنهس تسبب تهيج للجلد. ال تصب   	
مواد التبييض على المالبس وال تستخدمهس مع المالبس الملونل. 

عند استخدام مزيالت األلوان التي تعتمد على األكسجين، حدد البرنسمج الذي يخسل الخسيل عند درجست حرارة منخفضل.   	
يمكن استخدام مزيالت األلوان التي تعتمد على األكسجين مع المنظف، ومع ذلك، إذا لم تكن بنفس المالئمل، ضع أوالً   	

المنظف في المقصورة رقم "2" في موزع المنظف وانتظر حتى تخسل الخسسلل المنظف عندمس تسحب الميسه. أثنسء سحب 
الخسسلل للميسه، أضف مزيل األلوان في نفس المقصورة.

للحسسسيل. شعسرهس األسسسي هو 	  البريطسنيل  المؤسسل  "Allergy UK هو اسم 
أن  يعني ضمسنل  فهذا  اشعسر  هذا  يحمل  منتًجس  تري  عندمس  بسعتمسديل".  "إحكسم 
تقليل/التخلص من عوامل  فعسليته في مستوى  التحقق من  اختبسره علمًيس وتم  تم 
الحسسسيل من البيئل المحيطل وتخفيف األلم عن المصسبين بسلربو والحسسسيل أو 

التخلص من المنتجست المسببل للحسسسيل/ذات المحتوى الكيميسئي.
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41111 استخدام مسحوق التنظيف والُمنعم

C عند استخدام المنظف، المنعم، النشس،  صبسغل األقمشل، المبيض، مزيل األلوان، أو مزيل الكلس، اقرأ تعليمست جهل التصنيع المكتوبل على
العبوة واتبع المقسدير المحددة. استخدم كوب المعسيرة إن كسن متوفرا.

132

يتكون درج مسسحيق التنظيف من ثالثل مقصورات:
- )1( للخسلل التحضيريل

- )2( للخسلل الرئيسيل
- )3( للمنعمست

( بسإلضسفل إلى ذلك، توجد قطعل سيفون في مقصورة المنعم. ( -

مسحوق التنظيف والُمنعمات ومواد التنظيف األخرى
أضف مسحوق الخسيل والُمنعمست قبل بدء تشخيل برنسمج الخسيل.  	

أثنسء دورة الخسيل، ال تترك موزع المنظف مفتوًحس!  	
عند استخدام أحد البرامج بدون الخسلل التحضيريل، ال ينبخي وضع مسحوق غسيل في مقصورة الخسلل التحضيريل   	

)مقصورة رقم. "1"(. 
عند استخدام برنسمج بسلخسلل التحضيريل، ال ينبخي وضع أي منظف سسئل في مقصورة الخسلل التحضيريل )مقصورة رقم.   	

.)"1"
ال تقم بسختيسر برنسمج مع الخسلل التحضيريل إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع حقيبل مسحوق الخسيل أو   	

كرة التوزيع مبسشرًة بين الخسيل في الخسسلل.
في حسلل استخدام منظف سسئل، ال تنسى وضع حسويل المنظف السسئل في مقصورة الخسيل الرئيسي )مقصورة رقم "2"(.

اختيار نوع مسحوق التنظيف
يعتمد نوع المنظف الذي سيتم استخدامه على نوع األقمشل واللون.

استخدم مسسحيق غسيل مختلفل للمالبس الملونل والبيضسء.  	
اغسل المالبس الرقيقل بمنظفست خسصل )منظف سسئل، شسمبو الصوف، إلخ.( تستخدم للمالبس الرقيقل فقط.   	

عند غسل المالبس واأللحفل ذات األلوان الداكنل، يوصى بسستخدام منظف سسئل.  	
اغسل األصواف بمسحوق خسص بسألصواف.  	

A.تنبيه: استخدم فقط مسسحيق الخسيل المصنعل خصيًصس للخسسالت

تنبيه: ال تستخدم مسحوق الصسبون.

ضبط كميل المسحوق
تعتمد كميل مسحوق الخسيل الذي يتم استخدامه على كميل الخسيل ودرجل االتسسخ وعسر المسء.

ال تستخدم كميست تتجسوز كميست المقسدير الموصى بهس على عبوة المنظف لتفسدي مشكالت الرغوة الزائدة والشطف   	
السيء، عالوة على توفير المسل وحمسيل البيئل.

استخدم كميست منظف أقل للكميست الصخيرة أو المالبس األقل اتسسًخس.  	
استخدام المنعمات

ضع الُمنعم في قسم الُمنعمست بدرج مسحوق الخسيل.
ال تتجسوز مستوى عالمل )<max>( الموجودة في مقصورة المنعم.  	

إذا فقد الُمنعم سيولته، فقم بتخفيفه بسلمسء قبل وضعه في درج مسحوق التنظيف.  	
استخدام مساحيق غسيل سائلة

إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل:
2

  

ضع حسويل المنظف السسئل في المقصورة رقم "2".2  	
إذا فقد الُمنعم سيولته فقم بتخفيفه بسلمسء قبل وضعه في   	

درج مسحوق التنظيف.
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411  اإلعداد

 4111 تصنيف الغسيل
قم بترتيب الخسيل وفقسً ألنواع األقمشل، واللون، ودرجل االتسسخ، ودرجل حرارة الميسه المسموح بهس.  *

اتبع دوًمس التعليمست الموجودة بملصقست المالبس.  *

41111 تجهيز المالبس للغسيل
تعمل المالبس والمخسوالت المرفق بهس مواد معدنيل مثل حمسالت الصدر وإبزيم األحزمل واألزرار المعدنيل على إلحسق   	

الضرر بسلخسسلل. قم بإزالل األجزاء المعدنيل أو اغسل المالبس عن طريق وضعهس في كيس الخسيل أو كيس مخدة.
أخرج جميع المواد بسلجيوب مثل العمالت، األقالم، ومشسبك األوراق واقلب الجيوب من الداخل للخسرج ونظفهس. قد تتسبب   

هذه األشيسء في إلحسق الضرر بسلخسسلل وتتسبب في حدوث ضوضسء.
ضع المالبس صخيرة الحجم مثل جوارب األطفسل والجوارب النسيلون في كيس غسيل أو كيس مخدة.  	

ضع الستسئر داخل الخسسلل دون ضخطهس. أزل األشيسء الملحقل بسلستسئر.  	
أغلق السوست )األبسزيم( وقم بتثبيت األزرار غير المحكمل وإصالح الثقوب والتمزقست.  	

قم بخسل المنتجست المميزة بملصقست "قسبلل للخسيل بسلخسسلل" أو "تخسل يدوًيس" بسستخدام البرنسمج المنسسب.  	
ال تخسل المالبس الملونل مع المالبس البيضسء. فسلمالبس القطنيل الجديدة ذات األلوان الداكنل تطلق الكثير من الصبخل.   	

اغسلهس على نحو منفصل.
ينبخي التعسمل مع البقع العنيدة بشكل منسسب قبل غسلهس. إذا كنت غير متأكد فتحقق منهس بمنظف المالبس بسلبخسر.  	

ال تستخدم سوى األلوان / مخيرات األلوان ومواد التبييض المنسسبل للخسيل بسلخسسلل. اتبع دائًمس اإلرشسدات الموضحل على   	
العبوة.

قم بخسل البنطلونست والمالبس الرقيقل بعد قلبهس على الظهر.  	
احتفظ بسلمالبس المصنوعل من صوف وبر األنقرة في الفريزر لبضع سسعست قبل الخسيل. حيث سيعمل هذا على الحد من   	

تكون الوبر.
يجب تخليص الخسيل الذي تعرض بكثسفل لمواد مثل الدقيق أو حسمض الليمون أو مسحوق اللبن إلخ من هذه المواد قبل   	
وضعه في الخسسلل. قد تتجمع هذه األتربل والمسسحيق الموجودة على الخسيل على األجزاء الداخليل للخسسلل وتتسبب في 

عطلهس.

41111 أشياء ينبغي فعلها لتوفير الكهرباء
سوف تسسعدك المعلومست التسليل على استخدام الخسسلل بصورة صديقل للبيئل وموفرة للطسقل.

قم بتشخيل الخسسلل بإعداد أقصى سعل يسمح بهس البرنسمج الذي قمت بتحديده، ولكن ال تضع حمولل زائدة؛ راجع، "جدول   	
االستهالك والبرنسمج". راجع، "جدول البرامج واالستهالك"

اتبع دائًمس اإلرشسدات الموضحل على عبوة المسحوق.  	
قم بخسل المالبس قليلل االتسسخ في درجست حرارة منخفضل.  	

استخدم برامج سريعل للكميست الصخيرة من المالبس قليلل االتسسخ.  	
ال تستخدم الخسل التحضيري ودرجست الحرارة العسليل لخسل المالبس قليلل االتسسخ أو البقع.  	

إذا كنت ترغب في تجفيف المالبس في مجفف، فسختر أعلى سرعل دوران عصر موصى بهس أثنسء الخسيل.   	
ال تستخدم المزيد من المنظف عن الكميل الموصى بهس والمحددة على العبوة.  	

41114 تحميل الغسيل
افتح بسب الخسسلل.  .1

2. ضع عنسصر الخسيل في الخسسلل بطريقل فضفسضل.
ادفع وأغلق غطسء التحميل حتى تسمع صوت اإلغالق. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بسلبسب. يتم قفل بسب التحميل أثنسء   .3

تشخيل البرنسمج. يمكن فتح البسب فقط بعد فترة قصيرة من انتهسء البرنسمج.

41115 سعة التحميل الصحيحة
تعتمد أقصى سعل تحميل على نوع المالبس ودرجل االتسسخ وبرنسمج الخسيل المرجوة.

ستعمل الخسسلل تلقسئيسً على تعديل مقدار الميسه وفًقس لوزن الخسيل بهس.

A تحذير: اتبع اإلرشسدات الواردة في "جدول البرامج واالستهالك". عند وضع حمل زائد بسلخسسلل يضعف أداء الخسسلل. بسإلضسفل إلى ذلك، قد
تحدث مشكالت االهتزاز والضوضسء.
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11 41 ضبط األرجل

A تنبيه: يجب أن توضع غسسلتك في وضع مستوي ومتوازن على أقدامهس حتى تعمل بصمت وبدون اهتزاز. قم بموازنل الجهسز عن طريق
ضبط األقدام. وإال، فقد تتحرك الخسسلل من مكسنهس وتسبب مشكالت التصسدم واالهتزاز.

تنبيه: ال تستخدم أي أدوات لفك صواميل القفل. وإال فقد تتعرض للتلف.

قم بفك صواميل القفل عند األقدام يدوًيس.  1
اضبط األرجل حتى يقف الجهسز في وضع مستٍو ومتوازٍن.  2

أحكم جميع صواميل األقفسل بسليد مرة أخرى.  3

17 41 التوصيالت الكهربية
قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمسم كهربي 16 أمبير. لن تكون الشركل مسئولل عن أي تلف قد يحدث عند 

استخدام الخسسلل دون تأريض  حسب مس يتفق مع القواعد المحليل.
ينبخي أن تتوافق التوصيالت مع القواعد المحليل للتوصيل.  	

يجب أن يظل قسبس كبل الطسقل في مكسن سهل الوصول إليه بعد التركيب.  	
إذا كسنت القيمل الحسليل للمصهر أو قسطع التيسر في المنزل أقل من 16 أمبير، فسستخدم كهربسئي مؤهل لتركيب مصهر 16   	

أمبير.
الجهد الكهربي المحدد في قسم "المواصفست الفنيل" يجب أن يكون مسسوًيس للجهد الكهربي للموصالت الرئيسيل.  	

ال تقم بعمل التوصيالت عبر كسبالت تطويل أو قوابس متعددة.  	

B.تنبيه: يجب استبدال كسبل الطسقل التسلف بواسطل وكيل خدمل معتمد

18 41 االستخدام األولي

قبل البدء في استخدام الجهسز، تأكد من إتمسم اإلعدادات وأنهس تتوافق مع "التعليمست 
الهسمل للسالمل والبيئل"، والتعليمست في قسم "التركيب".

لتجهيز الخسسلل للخسيل، قم بسلتشخيل أوالً ببرنسمج "تنظيف الحلل". إذا لم يكن هذا 
البرنسمج متسحسً في آلتك، قم بتطبيق الطريقل المشسر إليهس في القسم 4.4.2.

C
استخدم مضسد الرواسب المنسسب للخسسالت.

قد يتبقى بعض المسء في الخسسلل نتيجل عمليست مراقبل الجودة. ال يعد هذا األمر مضًرا بسلمنتج.
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14 41 توصيل مصدر إمداد الماء

C
ضخط إمداد المسء المطلوب لتشخيل الخسسلل يتراوح من 1 إلى 10 بسر )0.1 – 10 مللي بسسكسل(. يلزم تدفق من 10 إلى 80 لتر مسء في 

الدقيقل من الصنبور مفتوح بشكل كسمل لكي تعمل الخسسلل بطريقل سلسل. قم بتوصيل صمسم خفض ضخط المسء إن كسن ضخط المسء أعلى من 
ذلك.

A
تنبيه: ويراعى عدم توصيل الخسسالت ذات منفذ دخول المسء الفردي بصنبور المسء السسخن. وفي هذه الحسلل سيتلف الخسيل أو ستتحول 

الخسسلل إلى وضع الحمسيل ولن تعمل.

تنبيه: ال تستخدم خراطيم مداخل المسء القديمل أو المستخدمل في الخسسلل الجديدة. حيث أنهس قد تتسبب في حدوث بقع بسلمالبس.

أحكم تثبيت صواميل الخرطوم بسليد. ال تستخدم أداة عند ربط الصواميل.  1
عند إتمسم توصيل الخرطوم، تحقق مس إذا كسن هنسك مشكالت في التسرب   2

عند نقسط التوصيل بفتح الصنبور تمسمسً. وفي حسلل وجود أي تسريب أغلق 
الصنبور وأزل الصمولل. أعد ربط الصسمولل بإحكسم بعد الكشف على العسزل. 
لمنع تسرب الميسه والتلفيست النستجل عن ذلك، حسفظ على الصنسبير مخلقل عندمس 

ال تستخدم الجهسز.

15 41 توصيل خرطوم الصرف بفتحة الصرف
قم بتثبيت طرف خرطوم الصرف مبسشرة بفتحل الصرف، أو المرحسض، أو  حوض االستحمسم   	

A
تنبيه: قد ُيخمر منزلك بسلمسء إذا انفلت الخرطوم من مبيته أثنسء تصريف المسء. عالوة على ذلك، ولكن يرجى االنتبسه إلى خطر اإلصسبل 
بحروق بسبب درجست حرارة الخسيل المرتفعل! لمنع هذه المواقف وللتأكد من أداء الخسسلل بسلنسبل للميسه على نحو جيد، وعمليل التصريف 

بدون آيل مشكالت، قم بإصالح خرطوم الصرف وتثبيته بإحكسم.

40
 c

m

10
0 

cm

	 قم بتوصيل الخرطوم على حد أدنى من ارتفسع 40 سم وكحد 
أقصى 100 سم.

	 في حسلل رفع الخرطوم بعد وضعه على مستوى األرضيل أو 
بسلقرب من األرض )بمس ال يقل عن 40 سم أعلى األرض(، 

فسوف يصبح التصريف صعًبس ويخرج الخسيل مبتل كثيرا. لذا 
يرجى اتبسع االرتفسعست المحددة في الرسم.

لمنع ميسه الصرف من العودة إلى الخسسلل مرة أخرى، ولضمسن سهولل الصرف، ال تخمر طرف الخرطوم في ميسه الصرف   	
وال تدخلهس في فتحل الصرف لمس يزيد على 15 سم. إذا كسن طويالً، قم بقطعه ليصبح قصيًرا حسب الحسجل.

ينبخي تجنب ثني طرف الخرطوم أو المشي فوقه أو انحشسره بين منفذ التصريف والخسسلل.  	
إذا كسن الخرطوم قصيًرا جًدا، فسستخدمه بإضسفل خرطوم التطويل األصلي. ال يمكن أن يكون الخرطوم أطول من 3.2   	
متر. لتجنب األعطسل النسجمل عن تسرب المسء، يجب تثبيت الوصلل بين خرطوم التطويل وخرطوم التصريف بإحكسم 

بسالستعسنل بمشبك مالئم حتى ال تنحل ويحدث التسرب.
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التركيب  41 
	  استعن بأقرب وكيل خدمل معتمد لتركيب المنتج. 

	  إعداد المكسن والتجهيزات الكهربيل وتجهيزات إمداد المسء وتصريفه في مكسن التركيب يعد من مسئوليل العميل. 
	   تأكد من عدم انثنسء مدخل المسء وخراطيم التصريف وأيًضس كبل الطسقل، أو انحشسرهس أو تشققهس أثنسء دفع المنتج في مكسنه 

بعد إجراءات التركيب أو التنظيف. 
	  تأكد من إجراء التركيب والتوصيالت الكهربسئيل للجهسز من خالل فني خدمل معتمد. جهل التصنيع غير مسؤولل عن 

األعطسل المترتبل عن إجراءات يقوم بهس شخص غير معتمد. 
قبل التركيب، يجب التأكد بصرًيس من خلو المنتج من العيوب. وفي حسلل وجود عيوب ال تقم بتركيبه. يمكن أن تمثل   	

المنتجست التسلفل خطًرا على سالمتك.

 1 41 المكان المالئم للتركيب
ضع الجهسز على أرضيل صلبل ومستويل. ال تضعه على السجسد ذو الوبر الكثيف أو أسطح مشسبهل.  	

قد يصل الوزن اإلجمسلي للخسسلل والمجفف -في حسلل امتالئهمس- ووضعهمس فوق بعض إلى 180 كجم تقريًبس. ضع الخسسلل   	
على أرضيل صلبل وثسبتل تستطيع تحمل ثقل الخسسلل!

ال تضع الخسسلل فوق كبل الطسقل.  	
ال تقم بتركيب الجهسز في بيئست حيث تنخفض فيهس درجل الحرارة عن 0 درجل مئويل.  	

اترك مسسفل بحد أدنى 1 سم بين الخسسلل واألثسث.  	
ال تضع الجهسز على أرضيل منحدرة أو بجوار الحواف أو على منصل.  	

11 41 إزالة دعامة التغليف

قم بإمسلل الخسسلل للخلف إلزالل دعسمل التخليف. أزل دعسمل التخليف عن طريق سحب 
الشريط. ال تقم بهذه العمليل بنفسك. 

11 41 إزالة أقفال تأمين النقل
قم بفك جميع المسسمير بمفتسح منسسب حتى تتحرك بحريل )ج(  1

قم بإزالل مسسمير أمسن النقل بتدويرهس برفق.  2
 P  .أدخل الخطسء البالستيكي في العبوة التي تحتوي على دليل المستخدم في الفتحست التي على اللوحل الخلفيل  3

A.تنبيه: قم بإزالل أحزمل األمسن للنقل قبل تشخيل الخسسلل! وإال فقد تتعرض للتلف

C.احتفظ بمسسمير تأمين النقل بمكسن آمن إلعسدة استخدامهس عند الحسجل إلى نقل الخسسلل مجدًدا في المستقبل

قم بتركيب مسسمير سالمل النقل بترتيب معكوس إلجراءات الفك.
ال تقم مطلًقس بتحريك الخسسلل بدون تثبيت مسسمير تأمين النقل في مواضعهس جيًدا!
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المواصفات الفنية  4

االلتزام بمرسوم اللجنة المختصة )االتحاد األوروبي( رقم 1 211 11 
Blombergاسم المورد أو العالمل التجسريل

LWF28442Bاسم الموديل
8السعل المقدرة )كجم( 

+++Aفئل كفسءة استخالل الطسقل /  المقيسس من A+++ )أعلى كفسءة( إلى D )أدنى كفسءة(
196االستهالك السنوي للطسقل )كيلوواط سسعل( )1(

1.200استهالك الطسقل لبرنسمج األقطسن القيسسي °60م مع الكميل الكسملل )كيلوواط سسعل(
0.625استهالك الطسقل لبرنسمج األقطسن القيسسي °60م مع كميل جزئيل )كيلوواط سسعل(
0.630استهالك الطسقل لبرنسمج األقطسن القيسسي °40م مع كميل جزئيل )كيلوواط سسعل(

0.500استهالك القدرة في ‘off-mode’ )وضع اإليقسف( )واط(
0.500استهالك القدرة في ‘left-on mode’ )وضع التشخيل المستمر( )واط(

10560االستهالك السنوي للمسء )لتر( )2(
Bفئل كفسءة العصر والتجفيف /  المقيسس من A )أعلى كفسءة( إلى G )أدنى كفسءة(

1400أقصى سرعل للعصر )لفل في الدقيقل(
53كميل الرطوبل المتبقيل )%(
أقطسن اقتصسدي °60م و °40مبرنسمج األقطسن القيسسي  )3(

235وقت برنسمج األقطسن القيسسي °60م مع الكميل الكسملل )دقيقل(
200وقت برنسمج األقطسن القيسسي °60م مع كميل جزئيل )دقيقل(
200وقت برنسمج األقطسن القيسسي °40م مع كميل جزئيل )دقيقل(

N/Aالفترة الزمنيل لوضع التشخيل المستمر )دقيقل(
56/77انبعسثست الضوضسء الصوتيل التي تنتقل عبر الهواء أثنسء الخسل/العصر )ديسيبل(

Noمدمج
84االرتفسع )سم(
60العرض )سم(

54العمق )سم(
71الوزن الصسفي )+/- كجم(

مدخل ميسه وحيد / مدخل ميسه ثنسئي
- / 	

	 متسح
V / 50Hz 230التيسر الكهربي )فولت/هرتز(

10إجمسلي التيسر )بسألمبير(
2200الطسقل الكليل )وات(

1011كود الموديل األسسسي
)1( استهالك الطسقل بنسًء على 220 دورة غسل قيسسيل لبرامج األقطسن على درجل حرارة °60م و °40م مع الكميل الكسملل وكميل جزئيل، واستهالك األوضسع منخفضل 

القدرة. سوف يعتمد استهالك الطسقل الفعلي على طريقل استعمسل الجهسز.

)2( استهالك المسء بنسًء على 220 دورة غسل قيسسيل لبرامج األقطسن على درجل حرارة °60م و °40م مع الكميل الكسملل وكميل جزئيل. سوف يعتمد استهالك المسء 

الفعلي على طريقل استعمسل الجهسز.

)3( „برنسمج األقطسن القيسسي °60م“ و „برنسمج األقطسن القيسسي °40م“ همس البرنسمجسن القيسسيسن للخسل، وتسري عليهمس المعلومست الموجودة في الملصق والبطسقل، 

وهذان البرنسمجسن منسسبسن لتنظيف المالبس والمنسوجست القطنيل ذات االتسسخ العسدي، ويتميز هذان البرنسمجسن بأنهمس األعلى في الكفسءة من حيث استهالك الطسقل والمسء 
مًعس. 

قد تخضع مواصفست هذا الجهسز للتخيير دون إخطسر مسبق ألغراض تحسين جودة المنتج.
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1  تعليمات هامة للسالمة والبيئة

WEEE 11 االلتزام بتوجيهات 
 يتوافق هذا الجهسز مع توجيهست WEEE األوروبيل )EU/2012/19(.  يحمل هذا الجهسز رمز توضيحي 

.)WEEE( لنفسيست األجهزة الكهربسئيل واإللكترونيل
تم تصنيع هذا المنتج بسستخدام أجزاء ومواد عسليل الجودة يمكن إعسدة استخدامهس بسإلضسفل إلى منسسبل إلعسدة 

التدوير. ولذا، ال تتخلص من هذا المنتج مع النفسيست المنزليل العسديل في نهسيل صالحيته للعمل. وعليك أن 
تأخذه إلى مركز تجميع خسص بإعسدة تدوير األجهزة الكهربيل واإللكترونيل. يرجى استشسرة الجهست المحليل 

لمعرفل أقرب مركز تجميع. 
:RoHS التوافق مع توجيهست

يتوافق الجهسز الذي قمت بشراؤه مع توجيهست EU RoHS )2011/65/EU(.  وال يحتوي على مواد 
ضسرة أو محظورة من تلك الواردة بسلتوجيهست.

111 بيانات التعبئة
تم تصنيع مواد التعبئل الخسصل بسلمنتج من مواد قسبلل إلعسدة التدوير بمس يتفق مع "قوانين البيئل القوميل". ال تتخلص من مواد 
التعبئل مع النفسيست المنزليل أو النفسيست األخرى. عليك أن تأخذهس إلى مراكز تجميع مواد التعبئل المخصصل بواسطل الجهست 

المحليل.

1  الغرض من االستخدام

	  هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي. وغير منسسب لالستخدام التجسري ويجب أال يستخدم في غير الخرض المخصص له.
	  تستخدم هذه الخسسلل فقط لخسل وتجفيف المالبس المحددة في هذا الدليل.

	  تخلي جهل الصنع طرفهس من أي مسؤوليل مترتبل على االستخدام أو النقل غير الصحيح.
	  عمر خدمل الجهسز 10 سنوات. خالل هذه الفترة، سيتم استبدال قطع الخيسر األصليل لتشخيل الجهسز بشكل سليم.
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11  السالمة الكهربائية
إذا كسنت الخسسلل معطلل، يجب أال يتم تشخيلهس إال إذا تم إصالحهس من قبل مركز 	  	

صيسنل معتمد. خطر الصعقل الكهربسئيل!
هذه الخسسلل مصممل لالستمرار في العمل في حسلل رجوع التيسر الكهربي بعد انقطسعه. 	  	

إذا كنت تريد إلخسء البرنسمج، راجع قسم "إلخسء البرنسمج".
قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمسم كهربي 16 أمبير. ال تهمل تركيب 	  	

التأريض بواسطل فني كهربسئي مؤهل. لن تكون الشركل مسئولل عن أي تلفيست قد تنشأ 
عند استخدام الخسسلل بدون طرف أرضي بمس يتفق مع اللوائح المحليل.

الصعقل 	  خطر  مطلًقس!  عليهس  المسء  رش  أو  فوقهس  المسء  بصب  الخسسلل  تخسل  ال  	

الكهربسئيل!
ال تلمس مقبس كسبل الطسقل بأيدي مبتلل! ال تمسك كسبل الطسقل لنزع قسبس اآللل، عليك 	  	

دائمسً نزع القسبس بإمسسك المقبس بأحد األيدي، وسحب القسبس بسليد األخرى.
يجب فصل الخسسلل أثنسء إجراءات التركيب، والصيسنل، والتنظيف، واإلصالح.	  	

في حسلل تلف كبل الطسقل، يجب استبداله بواسطل الشركل المصنعل، أو خدمل مس بعد 	  	

البيع، أو شخص لديه نفس المؤهالت )ويفضل أن يكون فني كهربسء(، أو شخص مس 
يعينه المستورد لتجنب المخسطر المحتملل.

14  سالمة األسطح الساخنة

أثنسء غسل الخسيل عند درجست حرارة مرتفعل، سيصبح 
زجسج بسب التحميل سسخنسً. وبسلنظر إلى هذه الحقيقل، 
وأثنسء عمليل الخسيل، عليك إبقسء األطفسل بعيداً عن بسب 

تحميل الجهسز لمنعهم من لمسه.
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تعليمات السالمة العامة   
يشمل هذا القسم تعليمست األمن والتي قد تسسعد على منع اإلصسبست ومخسطر اإلصسبست 

الخطيرة. جميع أنواع الضمسنست تكون بسطلل إذا لم يتم اتبسع هذه التعليمست.
 1  سالمة الحياة والمنشآت

ال تضع المنتج على أرضيل مخطسة بسلسجسد. ستسخن األجزاء الكهربسئيل حيث أن 	  	

مشكالت  حدوث  في  يتسبب  قد  مس  وهو  الجهسز.  تحت  من  الدوران  يمكنه  ال  الهواء 
بسلخسسلل.

انزع قسبس الجهسز إذا لم يكن قيد االستخدام.	  	

يقوم مركز الخدمل دائًمس بإجراءات التركيب واإلصالح. جهل الصنع غير مسؤولل 	  	

عن األعطسل المترتبل على إجراءات يقوم بهس شخص غير معتمد.
يجب التأكد من ربط خرطوم إمداد المسء وخرطوم التصريف وعدم تلفهمس. وإال، قد 	  	

يحدث تسرب للميسه.
بينمس التزال هنسك ميسه داخل الجهسز، ال تفتح بسب التحميل وال تقم بإزالل الفلتر. وإال، 	  	

فسيحدث خطر انسكسب المسء السسخن أو اإلصسبل منه.
ال تفتح بسب التحميل المقفلل عنوة مطلًقس. يمكن فتح البسب بعد بضعل دقسئق من انتهسء 	  	

دورة الخسيل. في حسلل فتح بسب التحميل عنوة، فقد تتلف ميكسنيكيل القفل والبسب.
استخدم المنظفست والُمنعمست والمواد اإلضسفيل المنسسبل للخسسالت األتومستيكيل فقط.	  	

اتبع التعليمست على ملصق األقمشل وعبوة المنظف.	  	

11  سالمة األطفال
يمكن استخدام هذا المنتج من طرف األطفسل الذين هم بعمر 8 سنوات فأكثر واألفراد 	  	

ذوي اإلعسقل البدنيل، أو الحسيل، أو الذهنيل أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفل الكسفيل 
طسلمس أنهم خسضعين للرقسبل أو مدربين بشأن االستخدام اآلمن لهذا المنتج ومخسطره. 
الصيسنل  بأعمسل  يقوم األطفسل  الجهسز. يجب أال  بهذا  العبث  يجب على األطفسل عدم 

والتنظيف إال إذا كسن يشرف عليهم شخص مس.
قد تكون مواد التعبئل خطيرة على األطفسل. ضع مواد التخليف في مكسن آمن بعيًدا عن 	  	

متنسول األطفسل.
األجهزة الكهربسئيل خطرة على األطفسل. لذا، ابق األطفسل بعيًدا عن الخسسلل أثنسء 	  	

تشخيلهس. وال تسمح لهم بسلعبث في الخسسلل. استخدم قفل األطفسل لمنع األطفسل من العبث 
بسلخسسلل.

ال تنسى إغالق بسب التحميل عند ترك مكسن وجود الخسسلل.	  	

قم بتخزين كسفل المنظفست واإلضسفست في مكسن آمن بعيًدا عن متنسول األطفسل وذلك 	  	

من خالل  إغالق غطسء حسويل المنظفست أو إقفسل علبل المنظفست.



الغسالة
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