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1 General safety instructions • While there is still water inside 
the product, never open the 
loading door or remove the filter. 
Otherwise, risk of flooding and 
injury from hot water will occur.

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

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

• Follow the instructions on 
the label of textiles and the 
detergent package.

1.2 Hot surface safety

A CAUTION!

• While washing the laundry 
at high temperatures, the 
loading door glass will get hot. 
Considering this fact, during 
washing operation keep the 
children away from the loading 
door of the product to prevent 
them touching it.

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

A  CAUTION!

• 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.

• Unplug the product if it is not in 
use.

• Always have the installation and 
repairing procedures carried 
out by the Authorised Service 
Agent. The manufacturer shall 
not be held liable for damages 
that may arise from procedures 
carried out by unauthorised 
persons.

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

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1.3 Children’s safety

 A CAUTION!

• This product can be used by 
the 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.

A CAUTION!

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

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

A CAUTION!

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

• Store all detergents and 
additives in a safe place away 
from the reach of the children 
by closing the cover of the 
detergent container or sealing 
the detergent package.

1.4 Electrical safety

B DANGER!

• If the product has a failure, it 
should not be operated unless 
it is repaired by the Authorised 
Service Agent. Risk of electric 
shock!

• 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.
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B  DANGER!

• Plug the product into a 
grounded outlet protected by 
a 16 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.

B  DANGER!

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

• 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.

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

B  DANGER!

• 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.

2. Important instructions for 
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 
centers. 
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.

3.Intended use
•	 This	product	has	been	designed	for	domestic	

use. It is not for commercial purposes or it 
should not be used out of its intended use.

•	 The	product	must	only	be	used	
for washing and rinsing of laundry 
that are marked accordingly.

•	 The	manufacturer	waives	any	responsibility	
arisen 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.
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4 Technical specifications
Supplier name or trademark Beko

Model name WTV 7512 XBC

Rated capacity (kg) 7

Maximum spin speed (rpm) 1000

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 55

Net weight (±4 kg.) 62

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 9210

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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4.1 Installation
•	 Apply	to	the	nearest	authorised	service	

agent for the installation of your product. 
•	 Preparation	of	the	location	and	electrical,	

tap water and waste water installations at 
the place of installation is under 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. 

•	 Make	sure	that	the	installation	and	electrical	
connections of the product are performed 
by	authorised	service.	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.

4.1.1 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.

•	 When	the	washing	machine	and	dryer	are	
placed on top of each other, their total 
weight –when loaded– amounts to 180 kg. 
Place the product 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	the	

environments where the temperature falls 
below 0 ºC.

•	 Leaving	a	gap	at	the	sides	of	the	machine	is	
suggested to reduce vibration and noise

•	 On	a	graduated	floor,	do	not	place	the	
product next to the edge or on a platform.

•	 Do	not	place	heat	sources	such	as	Hobs,	
Irons, Ovens, etc. on the washing machine 
and do not use them on the product.

4.1.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the machine 
backwards to remove the 
packaging reinforcement. 
Remove the packaging 
reinforcement by pulling 
the ribbon. Do not make 
this operation alone by 
yourself. 

4.1.3 Removing the 
transportation locks
1	 Loosen	all	bolts	with	an	appropriate	wrench	

until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by 

turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag 

containing the user manual to 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 INFORMATION

•	 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 reverse 
order of the disassembly procedure.

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

4.1.4 Connecting water supply

C INFORMATION

•	 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 liters of water flowing from the 
fully open tap in one minute to have your 
machine run smoothly. Attach a pressure 
reducing valve if 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.

•	Do not use old or used water inlet 
hoses on the new product. It may 
cause stains on your laundry.
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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 is leak problems at the 
connection points by opening the taps fully. If 
any leaks occur, turn off the tap 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.

4.1.5 Connecting the drain 
hose to the drain
•	 Attach	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	

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.

40
 c

m

10
0 

cm

•	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.

•	 To	prevent	the	waste	water	to	go	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,	use	
it by adding 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 leak.

4.1.6 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.

•	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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4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet 
protected by a 16 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.
•	 The	wiring	for	the	electrical	outlet	circuit	

must be sufficient to meet the appliance 
requirements. Use of a Groud Fault Circuit 
Interrupter (GFCI) is recommended.

•	 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 16 Amps, have a 
qualified electrician install a 16 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.

A  CAUTION!

•	Damaged power cables must be replaced 
by the Authorised Service Agents.

4.1.8 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, 
perform first operation in Drum Cleaning 
programme. If this program is not available 
in your machine, apply the method which is 
described in the section 4.4.2.

C INFORMATION

•	Use an anti-limescale suitable 
for the washing machines.

•	 Some water might have remained 
in the product due to the quality 
control processes in the production. 
It is not harmful for the product.

4.2 Preparation

4.2.1 Sorting the laundry
* Sort laundry according to type of fabric, 

color, and degree of soiling and allowable 
water temperature.

* Always obey the instructions given on the 
garment tags.

4.2.2 Preparing laundry for washing
•	 Laundry	items	with	metal	attachments	such	

as, underwired bras, belt buckles or metal 
buttons will damage the machine. 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 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” labeled 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	/	color	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 
machine. Such dusts and powders on the 
laundry may build up on the inner parts of 
the machine in time and can cause damage.
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4.2.3 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	

capacity allowed by the programme you 
have selected, but do not overload; see, 
"Programme	and	consumption	table".	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.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the machine 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.

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

A  WARNING!

•	 Follow the information in the 
“Programme and consumption table”. 
When overloaded, machine’s washing 
performance	will	drop.	Moreover,	noise	
and vibration problems may occur.

4.2.6 Using detergent and softener

C INFORMATION

•	 When using detergent, softener, starch, fabric 
dye, bleacher and decolorant, 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 machine.

•	 If	you	are	using	liquid	detergent,	do	
not forget to place the liquid detergent 
container into the main wash compartment 
(compartment number “2”).

Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the 
fabric type and color.
•	 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. 
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•	 When	washing	dark	coloured	clothes	and	quilts,	
it is recommended to use liquid detergent.

•	 Wash	woolens	with	special	detergent	made	
specifically for woolens.

A  CAUTION!

•	Use only detergents manufactured 
specifically for washing machines.

•	Do not use soap powder.

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 drawer.
Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

22

•	 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.

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 Delayed Start function. If you are 
going to use the Delayed Start function, do 
not use liquid detergent.

Using gel and tablet detergent
•	 If the gel detergent thickness is fluidal and 

your machine does not contain a special liquid 
detergent cup, put the gel detergent into the 
main wash detergent compartment during 
first water intake. If your machine 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 machine 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 
program. 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 
machine 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 
(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 and do not use it with the colored items. 

•	 When	using	oxygen-based	decolorant,	
select a program which washes the laundry 
at a low temperature. 

•	 Oxygen-based	decolorant	can	be	used	with	
the detergent; however, if it is not at the 
same consistence, first put detergent in the 
compartment number “2” in the detergent 
dispenser and wait for the machine to flush 
the detergent when taking in water. While 
the machine continues taking in water, add 
decolorant in the same compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/
Woolens/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)

S
o

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 colors 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. Use 
detergents without bleach.

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

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
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 colors can be used at 
dosages recommended 
for normally soiled clothes. 
Detergents which do not 
contain bleach should be 
used.

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

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
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 colors can be used at 
dosages recommended 
for lightly soiled clothes. 
Detergents which do not 
contain bleach should be 
used.

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

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

SpinPre-wash Night 
mode

Fast+ Rinse 
Plus

TemperatureAnti
creasing

No 
spin

Cold Rinse 
hold

Time 
delay

Pet hair
removal

Auto 
Dosing
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4.3 Operating the product

4.3.1 Control panel

1 - Programme Selection knob (Uppermost 
position On / Off)
2 - Display
3 - Delayed Start Button
4 - Programme Follow-up indicator
5 - Start / Pause button
6 - Auxiliary function button 3
7 - Auxiliary function button 2
8 - Auxiliary function button 1
9 - Spin Speed Adjustment button
10 - Temperature Adjustment button

4.3.2 Preparing the machine
1.Make	sure	that	the	hoses	are	connected	tightly.	
2.Plug in your machine.
3.Turn the tap on completely.
4.Place the laundry in the machine. 
5.Add detergent and fabric softener. 

4.3.4 Programme and consumption table

4.3.3 Programme selection and 
tips for efficient washing
1.Select the programme suitable for the type, 

quantity and soiling degree of the laundry 
in	accordance	with	the	"Programme	and	
consumption	table"	and	the	temperature	
table below.

2.Select the desired programme with the 
Programme Selection knob.

WTV 7512 XBC

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor
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Spin+Drain
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Selectable temperature 

range °C

Cottons
90 7 92 2,25 1000 • • • Cold-90

60** 7 93 0,950 1000 • • • Cold-90
40 7 89 1,05 1000 • • • Cold-90

Cottons Eco
60 7 49 0,93 1000 Cold-60
60 3,5 42 0,64 1000 Cold-60
40 3,5 42 0,64 1000 Cold-60

Synthetics
60 3 65 1,20 1000 • • • Cold-60
40 3 63 0,75 1000 • • • Cold-60

Daily Xpress / Xpress Super Short
90 7 62 2,00 1000 • • Cold-90
60 7 62 1,10 1000 • • Cold-90
30 7 60 0,20 1000 • • Cold-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Fast+ 30 2 41 0,15 1000 • • Cold-90
Mix 40 40 3,5 65 0,75 800 • • Cold-40
Woollens / Hand Wash 40 1,5 55 0,55 1000 • Cold-40
Gentle Care 40 3,5 51 0,65 1000 • Cold-40
Down Wear 60 2 70 1,25 1000 • Cold-60
Outdoor / Sports 40 3,5 44 0,45 1000 • Cold-40
Dark Care / Jeans 40 3 82 0,85 1000 • * Cold-40
Lingerie 30 1 65 0,30 600 * Cold-30
Shirts 60 3 59 1,20 800 • • • Cold-60
Hygiene 90 7 119 2,40 1000 * 20-90
Drum Clean 90 - 73 2,10 600 90
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•	:	Selectable
* : Automatically selected, no canceling.
**	:	Energy	Label	programme			
***: If maximum spin speed of the machine is 

lower then this value, you can only select up 
to the maximum spin speed.

- : See the programme description for 
maximum load.

C INFORMATION

•	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 duration 
on the display of your machine while 
selecting a programme. Depending 
on the amount of laundry you have 
loaded into your machine, there may 
be a difference of 1-1.5 hours between 
the duration shown on the display and 
the actual duration of the wash cycle. 
Duration will be automatically updated 
soon after the washing starts.

•	 The auxiliary functions in the table may vary 
according to the model of your machine.

•	 Auxiliary function selection modes can be 
changed by the manufacturing company. 
Existing selection modes can be removed 
or new selection modes can be added.

4.3.5 Main programmes 
Depending on the type of fabric, use the 
following main programmes.
• Cottons
You can wash your durable cotton laundry 
(sheets, bedlinen, towels, bathrobes, 
underwear etc.) in this programme. When 
the quick wash function button is pressed, 
programme duration becomes notably shorter 
but effective washing performance is ensured 
with intense washing movements. If the 
quick wash function is not selected, superior 
washing and rinsing performance is ensured 
for your heavily soiled laundry.

• Synthetics
You can wash your laundry (such as shirts, 
blouses, synthetic/cotton blended fabrics etc.) 
in this programme. The programme duration 
gets notable shorter and washing with high 
performance is ensured. If the quick wash 
function is not selected, superior washing and 
rinsing performance is ensured for your heavily 
soiled laundry.
• Woollens / Hand Wash
Use to wash your woolen/delicate laundry. 
Select the appropriate temperature complying 
with the tag of your clothes. Your laundry will 
be washed with a very gentle washing action in 
order not to damage the clothes.

“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.	M1367”
“In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark 
trade mark is a Certification trade mark.”

4.3.6 Additional programmes 
For special cases, additional programmes are 
available in the machine.

C INFORMATION

•	 Additional programmes may differ 
according to the model of the machine.

• 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.
• Hygiene
This is a long-duration programme that you 
can use for your laundry requiring a hygienic 
washing at high temperatures with intensive 
and long washing cycle. The high level of 
hygiene is ensured thanks to long heating 
duration and additional rinsing step.
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• GentleCare
You can wash your delicate clothes such as 
cotton/synthetic blended knitwear or hosiery in 
this programme. It washes with more delicate 
washing action. Wash your clothes whose 
colour you want to preserve either at 20degrees 
or by selecting the cold wash option.

• Daily Xpress / Xpress Super Short
Use this programme to wash your lightly soiled 
or unspotted cotton clothes in a short time. 
The programme duration can be reduced up 
to 14 minutes when the quick wash function 
is selected. When the quick wash function is 
selected, maximum 2 (two) kg of laundry must 
be washed.

• Dark Care / Jeans
Use this programme to protect the colour 
of your dark-coloured garments or jeans. 
It performs high performance washing 
with special drum movement even if the 
temperature is low. It is recommended to use 
liquid detergent or woolen shampoo for dark 
coloured laundry. Do not wash your delicate 
clothes containing wool or etc.

• Mix 40
Use to wash your cotton and synthetic clothes 
together without sorting them.

• Shirts
This programme is used to wash the shirts 
made from cotton, synthetic and synthetic 
blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. 
When the quick wash function is selected, the 
Pre-treatment algorithm is executed.
•	 Apply	the	pre-treatment	chemical	on	your	

garments directly or add it together with 
detergent when the machine starts to take 
water from the main washing compartment. 
Thus, you can obtain the same performance 
as you obtain with normal washing in a 
much shorter period of time. Usage life of 
your shirts increases.

• Outdoor / Sports
You can use this programme to wash sports 
and outdoors garments that contain cotton/
synthetics mix and water repellent covers such 
as gore-tex etc. It makes sure your garments 
are washed gently thanks to special rotating 
movements.

• Lingerie
You can use this programme to wash delicate 
garments that are suitable for hand wash and 
delicate women‘s underwear. Small amount of 
garments must be washed in a washing net. 
Hooks,	buttons	etc.	must	be	done	up	and	zips	
must	be	zipped	up.

• Down Wear
Use this programme to wash your coats, vest, 
jackets	etc.	containing	feathers	with	a	"machine-
washable"	label	on	them.	Thanks	to	special	
spinning profiles, it is ensured that the water 
reaches the air gaps amongst the feathers.

4.3.7 Special programmes
For specific applications, select any of the 
following programmes.

• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.

• Spin+Drain
You can use this function to remove the water on 
the garment of drain the water in the machine.
Before selecting this programme, select the 
desired spin speed and press Start / Pause 
button. First, the machine will drain the water 
inside of it. Then, it will spin the laundry with 
the set spin speed and drain the water coming 
out of them.
If you wish to drain only the water without 
spinning your laundry, select the Pump+Spin 
programme and then select the No Spin 
function with the help of Spin Speed 
Adjustment button. Press Start / Pause button.

C INFORMATION

•	 Use a lower spin speed for delicate laundries.

4.3.8 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, 
the recommended temperature value for 
the selected programme appears on the 
temperature indicator.
To decrease the temperature, press the 
Temperature Adjustment button. Temperature 
will decrease gradually. Temperature level lights 
will not turn on when the cold level is selected.
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C INFORMATION

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

4.3.9 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.	When	"No	
Spin"	is	selected,	the	rinse	level	indicator	lights	
will not turn on.
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 machine. 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 will resume. Water is 
drained, laundry is spun and the programme is 
completed.

C INFORMATION

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

4.3.10 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before 
starting the programme. Furthermore, you may 
also select or cancel auxiliary functions that 
are suitable to the running programme without 
pressing the Start / Pause button when the 
machine is operating. For this, the machine 
must be in a step before the auxiliary function 
you are going to select or cancel. If the auxiliary 
function cannot be selected or canceled, light 
of the relevant auxiliary function will blink 3 
times to warn the user.

C INFORMATION

•	 If a second auxiliary function conflicting 
with the first one is selected before starting 
the machine, the function selected first 
will be canceled and the second auxiliary 
function selection will remain active.

•	 An auxiliary function that is not compatible 
with the programme cannot be selected. 
(See,	"Programme	and	consumption	table")

•	 Auxiliary Function buttons may vary 
according to the model of the machine.

4.3.10.1 Auxiliary functions

• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled 
laundry. Not using the Prewash will save 
energy, water, detergent and time.

C INFORMATION

•	 Prewash without detergent is 
recommended for tulle and curtains.

• Fast+
When this function is selected, the durations of 
the relevant programmes get shorter by 50%.
Thanks to the optimised washing steps, 
high mechanic activity and optimum water 
consumption, high washing performance is 
achieved in spite of the reduced duration.

C INFORMATION

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

• Extra Rinse
This function enables the product to make 
another rinsing 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.
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Selection	knob	when	the	Child	Lock	is	active,	
same phrase will appear on the display.
To deactivate the Child Lock:
Press and hold the Auxiliary Function button 2 
for 3 seconds while a programme is running. 
C03, C02, C01 will appear on the display 
respectively while you keep the button pressed 
for 3 seconds. Then, while the light of the 
auxiliary	function	button	2	is	flashing,	"COF"	will	
appear on the display indicating that the child 
lock has been deactivated.

C INFORMATION

•	 In addition to the method above, to 
deactivate	the	Child	Lock,	switch	the	
Programme Selection knob to On / Off 
position when no programme is running, 
and select another programme.

•	 Child	Lock	is	not	deactivated	after	power	
failures or when the machine is unplugged.

4.3.11 Delayed Start
With the Delayed Start function the startup 
of the programme may be delayed up to 19 
hours. Delayed start time can be increased by 
increments of 1 hour.

C INFORMATION

•	Do not use liquid detergents when 
you set Delayed Start! There is the 
risk of staining of the clothes.

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 desired time by pressing the 
Delayed Start button.

4.  Press Start / Pause button. The delayed start 
time you have set is displayed. Delayed start 
countdown starts. “_” symbol next to the delayed 
start time moves up and down on the display. 

C INFORMATION

•	 Additional laundry may be loaded 
during the delayed start period.

5. At the end of the countdown, duration of 
the selected programme will be displayed. 
“_” will disappear and the selected 
programme will start.

4.3.10.2 Functions/Programmes 
Selected by Pressing the Function 
Buttons for 3 Seconds

• Drum Clean  
Press and hold the auxiliary function button 1 
for 3 seconds to select the programme.
Use regularly (once in every 1-2 months) 
to clean the drum and provide the required 
hygiene. Operate the programme while the 
machine is completely empty. To obtain 
better results, put powder lime-scale remover 
for washing machines into the detergent 
compartment no. “2”. When the programme 
is over, leave the loading door ajar so that the 
inside of the machine gets dry.

C INFORMATION

•	 This is not a washing programme. 
It is a maintenance programme.

•	Do not run the programme when there 
is something in the machine. If you try to 
do so, the machine detects that there is 
load inside and aborts the programme.

  

• Child lock
Use	Child	Lock	function	to	prevent	children	
from tampering with the machine. Thus you can 
avoid any changes in a running programme.

C INFORMATION

•	 If the Programme Selection knob is 
turned	when	the	Child	Lock	is	active,	
"Con"	appears	on	the	display.	The	
Child	Lock	does	not	allow	any	change	
in the programmes and the selected 
temperature, speed and auxiliary functions.

•	 Even if another programme is selected 
with the Programme Selection knob 
while	the	Child	Lock	is	active,	previously	
selected programme will continue running.

To activate the Child Lock:
2. Pres and hold the Auxiliary Function button 
for 3 seconds. C03, C02, C01 will appear on 
the display respectively while you keep the 
button pressed for 3 seconds. Then, while 
the light of the Auxiliary Function button 2 
is	flashing,	"Con"	will	appear	on	the	display	
indicating that the child lock has been activated. 
If you press any button or turn the Programme 
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Changing the delayed start period
If you want to change the time during countdown:
1. Press the Delayed Start button. Time will 

increase by 1 hour each time you press the 
button.

2. If you want to decrease the delayed start 
time, press Delayed Start button repeatedly 
until the desired delayed start time appears 
on the display.

Canceling the Delayed Start function
If you want to cancel the delayed start countdown 
and start the programme immediately:
1.	 Set	the	Delayed	Start	period	to	zero	or	

turn the Programme Selection knob to any 
programme. Thus, Delayed Start function 
will be canceled. The End/Cancel light 
flashes continuously. 

2. Then, select the programme you want to 
run again.

3. Press Start / Pause button to start the 
programme.

4.3.12 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 INFORMATION

•	 If no programme is started or no button is 
pressed within 1 minute during programme 
selection process, the machine will switch 
to Pause mode and the illumination level 
of the temperature, speed and loading 
door indicator lights will decrease. Other 
indicator lights and indicators will turn off. 
Once the Programme Selection knob is 
rotated or any button is pressed, indicator 
lights and indicators will turn on again.

4.3.13 Progress of programme
Progress of a running programme can be 
followed from the Programme Follow-up 
indicator. At the beginning of every programme 
step, the relevant indicator light will turn on and 
light of the completed step will turn off.
You can change the auxiliary functions, speed 
and temperature settings without stopping 
the programme flow while the programme 
is running. To do this, the change you are 
going to make must be in a step after the 
running programme step. If the change is not 
compatible, relevant lights will flash for 3 times.

C INFORMATION

•	 If the machine does not pass to the spinning 
step, Rinse Hold function might be active or the 
automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the machine.

4.3.14 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of 
the machine that prevents opening of the loading 
door in cases when the water level is unsuitable.
Loading	door	light	will	start	flashing	when	the	
machine	is	switched	to	Pause	mode.	Machine	
checks the level of the water inside. If the level is 
suitable,	Loading	Door	light	illuminates	steadily	within	
1-2 minutes and the loading door can be opened.
If	the	level	is	unsuitable,	Loading	Door	light	
turns off and the loading door cannot be 
opened.	If	you	are	obliged	to	open	the	Loading	
Door	while	the	Loading	Door	light	is	off,	you	
must cancel the current programme. See. 
"Cancelling	the	programme"	

4.3.15 Changing the selections 
after programme has started
Switching the machine 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 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, when the loading door is ready to be 
opened,	Loading	Door	light	will	also	illuminate	
continuously 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,	"Auxiliary	function	selection".	
You can also change the speed and 
temperature	settings.	See,	"Spin	speed	
selection"	and	"Temperature	selection".

C INFORMATION

•	 If no change is allowed, the 
relevant light will flash 3 times.
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Adding or taking out laundry
1. Press Start / Pause button to switch the 

machine 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 Start / Pause button to start the machine.

4.3.16 Cancelling the programme
To cancel the programme, turn the Programme 
Selection knob to select another programme. 
Previous programme will be cancelled. End / 
Cancel light will flash continuously to notify that 
the programme has been canceled. 
Your machine will end the programme when you 
turn the Programme Selection knob; however, 
it does not drain the water inside. When you 
select and start a new programme, the newly 
selected programme will start depending on the 
step the previous programme was canceled in. 
For example, it may take in additional water or 
continue to wash with the water inside.

C INFORMATION

•	Depending on the step where the 
programme was canceled in, you may have 
to put detergent and softener again for 
the programme you have selected anew.

4.3.17 End of programme
“End” appears on the display at the end of the 
programme. 
1. Wait until the loading door light illuminates 

steadily.
2. Press On/Off button to switch off the machine.
3. Take out your laundry and close the loading door. 

Your machine is ready for the next washing cycle.

4.3.18 Your machine features 
"Standby Mode".
After you switch on your machine with On-Off 
button, if no programme is started or no other 
procedure is performed at the selection step or 
no action is taken within approx. 2 minutes after 
the selected programme ends, your machine will 
switch to energy saving mode automatically. The 
brightness of the indicator lights will decrease. 
Also, if your product has a display that shows 
programme time, this display will be completely 
turned off. If you turn the Programme Selection 
knob or touch any button, lights and display 
will switch back to previous condition. The 
selections which you make when exiting from 
the energy efficiency may change. Please check 
the correctness of your selections before starting 
the programme. If necessary, please make your 
settings again. This is not an error.
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If the holes on the bellow shown in the figure is 
blocked, open the holes using a toothpick.

C INFORMATION

•	 Foreign metal substances will cause 
rust stains in the drum. Clean the 
stains on the drum surface by using 
cleaning agents for stainless steel.

A WARNING

•	Never use steel wool or wire wool. 
These will damage the painted, 
chromated and plastic surfaces.

4.4.3 Cleaning the body 
and control panel
Wipe the body of the machine 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.

4.4.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake 
valve at the rear of the machine 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 washing machine. 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.

4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently 
experienced problems will be reduced if it is 
cleaned at regular intervals.

4.4.1 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.

Lift	the	rear	part	of	the	siphon	to	remove	it	as	
illustrated. 
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 dotted point on the siphon in the 

softener compartment and pull towards you 
until the compartment is removed from the 
machine.

2. 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. 

4.4.2 Cleaning the loading 
door and the drum
For products with drum cleaning programme, 
please see Operating the product - 
Programmes.

C INFORMATION

•	Repeat Drum Cleaning process 
in every 2 months.

•	Use an detergent / anti-limescale 
suitable for the washing machines.

After every washing 
make sure that no foreign 
substance is left in the 
drum.
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4.4.5 Draining remaining water 
and cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents 
solid items such as buttons, coins and fabric 
fibers 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 machine fails to drain water, the pump 
filter is clogged. Filter must be cleaned 
whenever it is clogged or in every 3 months. 
Water must be drained off first to clean the 
pump filter.
In addition, prior to transporting the machine 
(e.g., when moving to another house) and in 
case	of	freezing	of	the	water,	water	may	have	
to be drained completely.

A  CAUTION!

•	 Foreign substances left in the pump 
filter may damage your machine 
or may cause noise problem.

•	 If the product is not being used, 
shut the tap shut, remove mains 
pipe and drain the water inside the 
machine	against	any	likely	freezing.

•	 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 machine to cut off the supply 

power.

A  CAUTION!

•	 Temperature of the water inside the 
machine may rise up to 90 ºC. To avoid 
the burning risk, clean the filter after the 
water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to 
drain water.

The product does not have an emergency 
water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of 
the filter, place a large vessel in front of the 
filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water 
starts to flow (counterclockwise). Fill the 
flowing water into the container you have 
placed in front of the filter. Always keep a 
piece of cloth handy to absorb any spilled 
water.

c When the water inside the machine is 
finished, take out the filter completely by 
turning it.

4. Clean any residues inside the filter as well 
as fibers, 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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Machine 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 machine during 
washing.
• The water level is not visible from outside of the washing 

machine. >>>This is not a failure.
Loading door cannot be opened.
• Door lock is activated because of the water level in the 

machine. >>>Drain the water by running the Pump or 
Spin programme.

• Machine 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.

• Loading door may be stuck because of the pressure it is 
subjected to. >>>Grab the handle and push and pull the 
loading door to release and open it.

Washing takes longer time than specified in the 
manual.(*)
• Water pressure is low. >>>Machine 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. >>>Machine 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 machine takes in adequate 
amount of water. The machine 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 machine 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 drum.

Programme time does not countdown. (*)
• There might be unbalanced load in the machine. 

>>>Automatic unbalanced load detection system might 
be activated due to the unbalanced distribution of the 
laundry in the drum.

5 Troubleshooting
Program does not start after closing the door.
• Start / Pause / Cancel button was not pressed. >>>*Press 

the Start / Pause / Cancel button.
• It may be difficult to close the loading door in case of 

excessive loading. >>>Reduce the amount of laundry and 
make sure that the loading door is closed properly.

Programme cannot be started or selected.
• Washing machine has switched to self protection mode 

due to a supply problem (line voltage, water pressure, 
etc.). >>>To cancel the programme, turn the Programme 
Selection knob to select another programme. Previous 
programme will be canceled. (see. “Cancellation of 
program”)

Water in the machine.
• 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 machine.

The machine enters standby mode after the 
programme starts or it does not take in water.
• Tap is turned off. >>>Turn on the taps.
• Water inlet hose is bent. >>>Flatten the hose.
• Water inlet filter is clogged. >>>Clean the filter.
• Loading door may be open. >>>Close the door.
• The water connection may be wrong or water may be cut 

off (When the water is cut off, washing or rinsing LEDs 
flash). >>>Check the water connection. If the water is cut 
off, press the Start/Pause key after the water has been 
supplied again to resume the operation from standby 
mode.

Machine does not drain water.
• Water drain hose might be clogged or twisted. >>>Clean 

or flatten the hose.
• Pump filter is clogged. >>> Clean the pump filter.
Machine vibrates or makes noise.
• Machine might be standing unbalanced. >>>Adjust the 

feet to level the machine.
• 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 machine might be too little. >>>Add 

more laundry to the machine.
• Machine might be overloaded with laundry. >>>Take out 

some of the laundry from the machine or distribute the 
load by hand to balance it homogenously in the machine.

• Machine might be leaning on a rigid item. >>>Make sure 
that the machine is not leaning on anything.

There is water leaking from the bottom of the 
washing machine.
• Water drain hose might be clogged or twisted. >>>Clean 

or flatten the hose.
• Pump filter is clogged. >>>Clean the pump filter.
Machine stopped shortly after the programme 
started.
• Machine might have stopped temporarily due to low voltage. 

>>>It will resume running when the voltage restores to 
the normal level.
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Colour of the clothes faded. (**)
• Excessive laundry was loaded in. >>>Do not load the 

machine 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, machine 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, machine 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.

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, machine 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 gotten 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 the Authorised Service Agent.

Machine does not switch to spinning step. (*)
• There might be unbalanced load in the machine. 

>>>Automatic unbalanced load detection system might 
be activated due to the unbalanced distribution of the 
laundry in the drum.

• The machine 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 gray. 
(**)
• 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 into gray in time. It is difficult to eliminate graying 
once it happens. Use the recommended amount of 
detergent appropriate for water hardness and the laundry.

• Too much detergent is 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 
machine in excess. Load with amounts recommended in 
the "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 machine.

• Too much detergent is used. >>>Put the detergent in the 
correct compartment. Do not mix the bleaching agent and 
the detergent with each other.

Washing performance is poor: Oily stains appeared 
on the laundry. (**)
• Regular drum cleaning is not applied. >>>Clean the drum 

regularly. For this, please see 4.4.2.
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 machine ajar after each 
washing. Thus, a humid environment favorable for bacteria 
cannot occur in the machine.
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• 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, please see 4.4.2.

Too much foam forms in the machine. (**)
• 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. >>>There may be problem in 
the valves or in the detergent dispenser. Call the Authorised 
Service Agent.

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 machine suitable for the programmes and 
maximum loads indicated in the “Programme and 
consumption table”. When you use additional chemicals 
(stain removers, bleachs 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.

(*)	Machine	does	not	switch	to	spinning	step	
when the laundry is not evenly distributed 
in the drum to prevent any damage to the 
machine and to its surrounding environment. 
Laundry	should	be	rearranged	and	re-spun.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean 
the drum regularly. See 4.4.2

A  CAUTION!

•	 If you cannot eliminate the problem 
although you follow the instructions in 
this section, consult your dealer or the 
Authorised Service Agent. Never try to 
repair a nonfunctional product yourself.
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نتائج عملية الغسيل غير مرضية: البقع ال يمكن إزالتها أو 
الغسيل ال يبيض. )**(

الكمرةق استخدوق <<<ق المنظف.ق منق كافرةق غريق كمرةق استخداوق توق 	ق
الممصىقبهاقمالمناسبةقللماءقالعسيقمكمرةقالمالبس.

	قثدقركمنقهناكقحمملةقغسرلقكبرية.ق<<<قالقتضعقحمملةقكبريةق
فيقالغسالة-المجفف.قثوقبتحمرلقالكمراتقالممصىقبهاقفيق"جدملق

االستهالكقمالبينامج".
	قتوقاخترايقبينامجقمديجةقحيايةقخاطئة.ق<<<قاختيقديجةقالحيايةق

مالبينامجقالمناسبرنقللمالبسقالميادقغسلها.
األصليق المنظفق استخدوق <<<ق خطأ.ق مسحمقق نمعق استخداوق توق 	ق

المناسبقللغسالة.
فيق المسحمقق ضعق <<<ق المنظف.ق منق كبريةق كمرةق استخداوق توق 	ق

الم صميةقالصحرحة.قالقتخلطقممادقالتبررضقمعقالمنظف.
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: تظهر بقع زيتية على 

المالبس. )**(
	قلوقت وقبالتنظرفقالمنتظوقللحلة.<<<قنظفقالحلةقبانتظاو.قلهذاقاألمي،ق

ُريجىقمياجعةق4.4.2.
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: رائحة المالبس كريهة. )**(

	قتتكمنقطب اتقمنقاليمائحقمالبكتريراقعلىقحلةقالغسرلقنترجةقلعملراتق
البيامجق باستخداوق م/أمق منخفضةق حيايةق ديجاتق فيق الغسرلق
الغسالةق فيق التحمرلق مبابق المنظفق ديجق اتيكق <<<ق ال صرية.ق
الجمق رتكمنق أنق رمكنق الق قوق ممنق غسرل.ق عملرةق كلق بعدق مفتمًحاق

اليطبقالذيقرساعدقعلىقتياكوقالبكتريراقداخلقالغسالة.
ألوان المالبس باهتة. )**(

	قثدقركمنقهناكقحمملةقغسرلقكبرية.ق<<<قالقتضعقحمملةقكبريةقفيق
الغسالة-المجفف.

	قالمنظفقالمستخدوقيطبق<<<قاحتفظقبالمنظفاتقمغل ةقفيقبرئةقخالرةق
منقاليطمبةقمالقتعيضهاقلديجاتقالحيايةقالميتفعة.

	قتوقاخترايقديجةقحيايةقعالرة.ق<<<قاختيقالبينامجقمديجةقالحيايةق
المناسبرنقمفً اقلنمعقمديجةقاتساخقالمالبس.

الغسالة ال تشطف المالبس بشكل جيد.
	قكمرةقأمقنمعقأمقظيمفقتخزرنقالمنظفقالمستخدوقلوقتكنقمناسبة.ق
<<<قاستخدوقمنظفقمناسبقللغسالةقمالغسرل.قاحتفظقبالمنظفاتق
مغل ةقفيقبرئةقخالرةقمنقاليطمبةقمالقتعيضهاقلديجاتقالحيايةق

الميتفعة.
	قتوقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخاطئة.ق<<<قإذاقتوقمضعقالمنظفق
فيقم صميةقالغسلةقالتحضريرةقعلىقاليغوقمنقعدوقاخترايقدميةق
الغسلةقالتحضريرة،قرمكنقأنقت موقالغسالةقبسحبقهذاقالمنظفقأقناءق
خطمةقالشطفقأمقالُمنعو.قضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.

	قانسدادقفلتيقالمضخة.ق<<<قثوقبفحصقالفلتي.
	قخيطموقالصيفقمنقني.ق<<<قافحصقخيطموقالتصيرف.

تيبس المالبس بعد الغسيل. )**(
	قتوقاستخداوقكمرةقغريقكافرةقمنقالمنظفاتقعلىقمدىقفتيةقطمرلةقمنق
الزمن.ق<<<قرمكنقأنقرؤديقاستخداوقكمرةقغريقكافرةقمنقالمنظفق
معقالماءقالعسيقإلىقتربسقالمالبسقمعقميميقالمثت.قاستخدوقالكمرةق

المناسبةقمنقالمنظفقمفً اقلديجةقعسيقالماء.
	قتوقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخاطئة.ق<<<قإذاقتوقمضعقالمنظفق
فيقم صميةقالغسلةقالتحضريرةقعلىقاليغوقمنقعدوقاخترايقدميةق
الغسلةقالتحضريرة،قرمكنقأنقت موقالغسالةقبسحبقهذاقالمنظفقأقناءق
خطمةقالشطفقأمقالُمنعو.قضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.

	قثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.ق<<<قالقتخلطقالمنظفقبالمنعو.ق
ثوقبغسلقالديجقمتنظرفهقبالماءقالساخن.

ال تنبعث من المالبس رائحة الُمنعم. )**(
	قتوقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخاطئة.ق<<<قإذاقتوقمضعقالمنظفق
فيقم صميةقالغسلةقالتحضريرةقعلىقاليغوقمنقعدوقاخترايقدميةق
الغسلةقالتحضريرة،قرمكنقأنقت موقالغسالةقبسحبقهذاقالمنظفقأقناءق
خطمةقالشطفقأمقالُمنعو.قثوقبغسلقالديجقمتنظرفهقبالماءقالساخن.ق

ضعقالمسحمققفيقالم صميةقالصحرحة.
	قثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.ق<<<قالقتخلطقالمنظفقبالمنعو.ق

ثوقبغسلقالديجقمتنظرفهقبالماءقالساخن.

تبقي مسحوق في الدرج. )**(
	قتوقمضعقالمنظفقفيقديجقمبتل.ق<<<قثوقبتجفرفقديجقالمسحمقق

ثبلقإضافةقالمسحمق.
	قالمنظفقالمستخدوقيطبق<<<قاحتفظقبالمنظفاتقمغل ةقفيقبرئةقخالرةق

منقاليطمبةقمالقتعيضهاقلديجاتقالحيايةقالميتفعة.
	قضغطقالماءقمنخفض.ق<<<قافحصقضغطقالماء.

	قثدقركمنقالمسحمققالممجمدقفيقتجمرفقالغسلةقاليئرسرةقثدقأصابهق
ثسوق ق مبق انسدادق توق التحضريرة.ق الغسلةق ماءق سحبق عندق البللق

المنظف.ق<<<قافحصقالق مبقمنظفهاقإذاقكانتقمسدمدة.
بمكرلق اتصلق <<<ق المسحمق.ق ديجق صماماتق فيق مشكلةق هناكق 	ق

الخدمةقالمعتمد.
	قثدقركمنقالمنظفقثدقاختلطقمعقالمنعو.ق<<<قالقتخلطقالمنظفقبالمنعو.ق

ثوقبغسلقالديجقمتنظرفهقبالماءقالساخن.
	قلوقت وقبالتنظرفقالمنتظوقللحلة.<<<قنظفقالحلةقبانتظاو.قلهذاقاألمي،ق

ُريجىقمياجعةق4.4.2.
يوجد الكثير جًدا من الرغوة في الغسالة. )**(

منظفاتق استخدوق <<<ق للغسالة.ق مناسبق غريق منظفق استخداوق توق 	ق
مناسبةقللغسالة.

	قتوقاستخداوقكمرةقغريقكافرةقمنقالمنظفاتقعلىقمدىقفتيةقطمرلةقمنق
الزمن.ق<<<قاستخدوقالكمرةقالممصىقبهاقمالمناسبةقللماءقالعسيق

مكمرةقالمالبس.
بتخزرنق ثوق مناسبة.ق<<<ق غريق فيقظيمفق المسحمقق تخزرنق توق 	ق
فيق المسحمقق بتخزرنق ت وق الق ممغلق.ق جافق مكانق فيق المسحمقق

األماكنقشدردةقالحياية.
	قهناكقبعضقأنماعقالغسرلقمقلقالتمل/ال ماشقاليثرققالشفافقركمنق
منق أثلق كمرةق استخدوق نسرجها.ق<<<ق لطبرعةق نظًياق كقريةق يغمةق

المسحمققمعقالغسرلقمنقهذاقالنمع.
	قتوقمضعقالمسحمققفيقم صميةقخاطئة.ق<<<قضعقالمسحمققفيق

الم صميةقالصحرحة.
	قتوقسحبقالُمنعوقمبكًيا.ق<<<قثدقركمنقهناكقمشكلةقفيقالصماماتقأمق

فيقسحبقالمنظف.قاتصلقبميكزقالخدمةقالمعتمد.
تخرج رغوة فائضة من درج المنظف.

	قتوقاستخداوقكمرةقكبريةقمنقالمنظف.ق<<<قثوقبمزجقملع ةقكبريةق
منقالمنعوقمعقنصفقلتيقماءقماسكبهاقفيقتجمرفقالغسرلقمنقديجق
المنظف.ق<<<قضعقالمنظفقالمناسبقللبيامجقمللحدقاألثصىقمنق
الحمملةقالمشايقإلرهقفيق"جدملقاالستهالكقمالبينامج".قعندقاستخداوق
كمرةقإضافرةقمنقالممادقالكمرائرةق)مزرلقالب عقأمقالمبرضاتق...الخ(،ق

ثوقبتخفرضقكمرةقالمنظف.
تظل المالبس مبتلة في نهاية البرنامج. )*(

اليغمةق امتصاصق نظاوق تنشرطق رتوق مثدق الزائدةق اليغمةق تظهيق ثدق 	ق
التل ائيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.ق<<<قاستخدوقف طق

الكمرةقالمناسبةقمنقالمنظف.

)*(قالقتنت لقالغسالةقإلىقعملرةقالعصيقعندماقتكمنقالمالبسق
ممزعةقتمزرًعاقغريقمتمازنقفيقاالسطمانةقمذلكقلتجنبق

اإلضيايقبالغسالةقمالبرئةقالمحرطةقبها.قرجبقإعادةقتيتربق
المالبسقمإعادةقعملرةقالتدمري.

)**(قلوقت وقبالتنظرفقالمنتظوقللحلة.قنظفقالحلةقبانتظاو.قياجعق
4.4.2

A!تنبيه 
ق إذاقلوقتتمكنقمنقتخفرفقالمشكلةقعلىقاليغوقمنقاتباعق	

التعلرماتقفيقهذاقال سو،قاستشيقالمكرلقأمقميكزقالخدمةق
المعتمد.قالقتحاملقإصالحقالغسالةقالعاطلةقبنفسكقمطلً ا.
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استكشاف األعطال وإصالحها  5
لم يبدأ البرنامج بعد إغالق الباب.

	قبدءق/قإر افقمؤثتق/قلوقرتوقالضغطقعلىقزيقاإللغاء.قاضغطق<<<ق*ق
علىقزيقبدءقالتشغرلق/قإر افقمؤثتق/قإلغاء.

	قثدقركمنقمنقالصعبقغلققبابقالتحمرلقعندقاإلفياطقفيقالتحمرل.<<<ق
احيصقعلىقت لرلقكمرةقالغسرلقمتح ققمنقأنقبابقالتحمرلقمغلقق

بشكلقصحرح.
ال يمكن بدء تشغيل البرنامج أو اختياره.

	قانت القالغسالةقإلىقمضعقالحمارةقالذاترةقبسببقمشكلةقفيقاإلمدادق)علىق
سبرلقالمقالقجهدقالترايقأمقضغطقالماء،قمغريقذلك(.ق<<<قإللغاءق
البينامج،قأديقم بضقتحدردقالبينامجقلتحدردقبينامجقآخي.قسرتوقإلغاءق

البينامجقالسابقق)ياجعق"إلغاءقالبينامج"(
يوجد ماء في الغسالة.

	قثدقرتب ىقبعضقالماءقفيقالغسالةقنترجةقعملراتقمياثبةقالجمدة.ق<<<ق
القرعدقهذاقاألميقعطل،قفالماءقغريقضايقبالغسالة.

تنتقل الماكينة إلى وضع االستعداد بعد أن يبدأ البرنامج أو في 
حال عدم سحبها للماء.

	قالصنبميقمغلق.ق<<<قافتحقالصنابري.
	قانقناءقخيطموقمدخلقالماء.ق<<<قصححقالخيطمو.

	قانسدادقفلتيقمدخلقالماء.ق<<<قنظفقالفلتي.
	قثدقركمنقبابقالتحمرلقمفتمًحا.ق<<<قأغلققبابقالتحمرل.

	قرمكنقأنقتكمنقمصلةقالماءقغريقصحرحةقأمقرمكنقأنقرن طعق)عندق
ان طاعقالماء،قتممضقلمبةقالغسلقأمقالشطفقLED(.ق<<<قافحصق
مصلةقالماء.قفيقحالقان طاعقالماءقاضغطقعلىقمفتاحقالبدء/اإلر افق
المؤثتقبعدقأنقرتوقالتغذرةقبالماءقميةقأخيىقلمماصلةقالتشغرلقمنق

مضعقاالستعداد.
اآللة ال تصرف المياه.

	قثدقركمنقخيطموقإخياجقالماءقمسدمدقأمقمقني.ق<<<قثوقبتنظرفقأمق
تسمرةقالخيطمو.

	قانسدادقفلتيقالمضخة.ق<<<قثوقبتنظرفقفلتيقالمضخة.
تهتز الغسالة أو تصدر ضوضاء.

	قثدقركمنقمثمفقالغسالةقغريقمضبمط.ق<<<قثوقبضبطقأثداوقالغسالةق
الستمائها.

	قثدقتكمنقهناكقمادةقغيربةقدخلتقفيقفلتيقالمضخة.ق<<<قثوقبتنظرفق
فلتيقالمضخة.

	قلوقتتوقإزالةقمسامريقتأمرنقالن ل.ق<<<قثوقبإزالةقمسامريقتأمرنقالن ل.
	قثدقتكمنقكمرةقالغسرلقفيقالغسالةقثلرلةقجًدا.ق<<<قثوقبإضافةقالمزردق

منقالمالبس.
	قثدقتكمنقالغسالةقمحملةقبكمرةقزائدةقمنقالغسرل.ق<<<قأخيجقبعضق
الغسالةق فيق لممازنتهق بالردق الحمملةق مزعق أمق الغسالةق منق الغسرلق

بطير ةقمتجانسة.
	قالغسالةقمائلةقعلىقشرئقصلب.ق<<<قاحيصقعلىقعدوقمرلقالغسالةق

علىقأيقشرئ.
تسرب ماء من أسفل الغسالة.

	قثدقركمنقخيطموقإخياجقالماءقمسدمدقأمقمقني.ق<<<قثوقبتنظرفقأمق
تسمرةقالخيطمو.

	قانسدادقفلتيقالمضخة.ق<<<قثوقبتنظرفقفلتيقالمضخة.
توقفت الغسالة بعد فترة قصيرة من بدء البرنامج.

	قرمكنقأنقتتمثفقالغسالةقبشكلقمؤثتقنترجةقالنخفاضقالجهدقالكهيبي.ق
<<<قستعامدقالغسالةقالعملقعندماقرعمدقالجهدقإلىقالمعدلقالطبرعي.

تصرف الغسالة الماء الذي تسحبه بصورة مباشرة.
بتيكربق ثوق <<<ق كاف.ق طملق ذمق الصيفق خيطموق ركمنق الق ثدق 	ق

خيطموقماءقالتصيرفقكماقهمقممضحقفيقدلرلقالتشغرل.
ال يمكن رؤية ماء في الغسالة أثناء عملية الغسيل.

	قالقرمكنقيؤرةقمستمىقالماءقمنقخايجقالغسالة.ق<<<قالقرعدقهذاق
عطالً.

ال يمكن فتح باب التحميل.
	قثفلقالبابقمنشطقبسببقمستمىقالماءقفيقالغسالة.ق<<<قتصيرفق

الماءقعنقطيرققتشغرلقبينامجقالمضخةقأمقالعصي.

	قت موقالغسالةقبتسخرنقالماءقأمقهيقفيقدميةقالعصي.ق<<<قانتظيق
حتىقاكتمالقالبينامج.

	قثفلقتأمرنقاألطفالقمفّعل.قسمفقرتوقإلغاءقتنشرطقثفلقالبابقبعدقانتهاءق
البينامجقبدثر ترن.ق<<<قانتظيقدثر ترنقإللغاءقتنشرطقثفلقالباب.

	قبابقالتحمرلقرمكنقأنقركمنقعالً اقبفعلقالضغطقالمعيضقله.ق<<<ق
حيكقالم بضقمادفعقماسحبقبابقالتحمرلقلتحيريه،ققوقافتحه.

تستغرق عملية الغسيل وقتاً أطول من الوقت المحدد في الدليل. )*(
	قضغطقالماءقمنخفض.ق<<<قتنتظيقالغسالةقحتىقتسحبقكمرةقكافرةق
منقالماءقلتجنبقسمءقجمدةقالغسرلقنترجةقل لةقكمرةقالماء.قمبناًءق

علره،قرطملقمثتقالغسرل.
	قثدقركمنقالجهدقالكهيبيقمنخفًضا.ق<<<قتمتدقفتيةقالغسرلقلتجنبق

نتائجقغسرلقغريقميضرةقعندماقركمنقالجهدقمنخفًضا.
	قثدقتكمنقديجةقحيايةقالماءقالتيقرتوقتزمردقالغسالةقبهاقمنخفضة.ق
السنةق فصملق فيق الماءق لتسخرنق المطلمبق المثتق رطملق <<<ق
غسرلق نتائجق لتجنبق الغسرلق عملرةق مثتق رمتدق ثدق مكذلكق البايدة.ق

غريقميضرة.
	قثدقريجعقالسببقإلىقزرادةقفيقعددقمياتقالشطفقم/أمقكمرةقماءق
عندق تصيرفهق رتوق الذيق الماءق كمرةق الغسالةق تزردق <<<ق الشطف.ق
الحاجةقإلىقالتصيرفقالجردقللماءقمتضرفقخطمةقتصيرفقإضافرةق

إذاقلزوقاألمي.ق
اليغمةق امتصاصق نظاوق تنشرطق رتوق مثدق الزائدةق اليغمةق تظهيق ثدق 	ق
التل ائيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.ق<<<قاستخدوقف طق

الكمرةقالمناسبةقمنقالمنظف.
العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعمل. )األنواع المزودة بشاشة( )*(

	قرمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقناءقسحبقالماء.ق<<<قلنقر موقمؤشيق
المؤثتقبالعدقالتنازليقحتىقتمتلئقالغسالةقبالكمرةقالمناسبةقمنقالماء.ق
تنتظيقالغسالةقحتىقتتمافيقالكمرةقالمناسبةقمنقالماءقلتجنبقنتائجق
غسرلقغريقميضرةقبسبقن صقالماء.قسمفقرستأنفقمؤشيقالمؤثتق

العدقالتنازليقبعدقذلك.
	قرمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقناءقخطمةقالتسخرن.ق<<<قلنقر موقمؤشيق
الحيايةق ديجةق إلىق الغسالةق تصلق حتىق التنازليق بالعدق المؤثتق

المحددة.
	قرمكنقأنقرتمثفقالمؤثتقأقناءقخطمةقالعصي.ق<<<قثدقركمنقتوقتفعرلق
نظاوقالكشفقالتل ائيقعنقالحملقغريقالمتزنقنترجةقالتمزرعقغريق

المتمازنقللمالبسقفيقاالسطمانة.
العد تنازلي لوقت البرنامج ال يعمل. )*(

	قثدقركمنقهناكقحملقغريقمتمازنقفيقالغسالة.ق<<<قرمكنقأنقركمنقثدق
توقتفعرلقنظاوقالكشفقالتل ائيقعنقالحملقغريقالمتزنقنترجةقالتمزرعق

غريقالمتمازنقللمالبسقفيقاالسطمانة.
الغسالة ال تنتقل إلى خطوة العصر. )*(

	قثدقركمنقهناكقحملقغريقمتمازنقفيقالغسالة.ق<<<قرمكنقأنقركمنقثدق
توقتفعرلقنظاوقالكشفقالتل ائيقعنقالحملقغريقالمتزنقنترجةقالتمزرعق

غريقالمتمازنقللمالبسقفيقاالسطمانة.
بالكامل.ق الماءق رتوقتصيرفق لوق إذاق العصيق الغسالةقبعملرةق 	قلنقت موق

<<<قافحصقالفلتيقمخيطموقسحبقالمراهقمتصيرفها.
اليغمةق امتصاصق نظاوق تنشرطق رتوق مثدق الزائدةق اليغمةق تظهيق ثدق 	ق
التل ائيقنترجةقالستخداوقالمنظفقبصميةقزائدة.ق<<<قاستخدوقف طق

الكمرةقالمناسبةقمنقالمنظف.
نتائج عملية الغسيل غير مرضية: المالبس تتحول إلى الرمادي. )**(

	قتوقاستخداوقكمرةقغريقكافرةقمنقالمنظفاتقعلىقمدىقفتيةقطمرلةقمنق
الزمن.ق<<<قاستخدوقالكمرةقالممصىقبهاقمالمناسبةقللماءقالعسيق

مكمرةقالمالبس.
	قتوقالغسرلقعندقديجاتقحيايةقمنخفضةقلفتيةقطمرلة.ق<<<قاختيق

ديجةقالحيايةقالمناسبةقللمالبسقالميادقغسلها.
	قتوقاستخداوقكمرةقمنظفقغريقكافرةقمعقالماءقالعسي.ق<<<قرتسببق
استخداوقكمرةقغريقكافرةقمنقالمنظفقمعقالماءقالعسيقفيقالتصاقق
اللمنق إلىق المالبسق لمنق تغرريق إلىق رؤديق مماق بالمالبسق األمساخق
إزالته.ق الصعبق فمنق ذلكق مإذاقحدثق المثت.ق ميميق معق اليماديق
استخدوقالكمرةقالممصىقبهاقمالمناسبةقللماءقالعسيقمكمرةقالمالبس.

	قتوقاستخداوقكمرةقكبريةقمنقالمنظف.ق<<<قاستخدوقالكمرةقالممصىق
بهاقمالمناسبةقللماءقالعسيقمكمرةقالمالبس.
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4.4.3 تنظيف جسم الغسالة ولوحة التحكم
امسحقجسوقالغسالةقبالماءقمالصابمنقأمقمنظفقجلقمتعادلقالق
رسببقالتآكلقفيقحالةقالضيمية،قمجففهقب طعةقثماشقناعمة.
استخدوقف طقثطعةقثماشقناعمةقميطبةقلتنظرفقلمحةقالتحكو.

4.4.4 تنظيف فلترات مدخل الماء
رمجدقفلتيقفيقطيفقكلقصماوقمنقصماماتقسحبقالماءقعندق

الجزءقالخلفيقمنقالغسالةقمأرًضاقفيقطيفقكلقخيطموقمنق
خياطروقسحبقالماءقالمتصلةقبالصنبمي.قتعملقهذهقالفالتيقعلىق

منعقالممادقالغيربةقماألمساخقالممجمدةقفيقالماءقمنقدخملق
الغسالة.قمرنبغيقتنظرفقالفالتيقعندماقتتسخ.

اغلققالصنابري. 1.ق
فكقصمامرلق 2.ق

خياطروقسحبقالماءق
للمصملقإلىقالفالتيق
فيقصماماتقسحبق

الماء.ق

ثوقبتنظرفهاقباستخداوقفيشاةقمناسبة.قإذاقكانتقالفالتيقمتسخةق ق
تماماً،قثوقبإزالتهاقمنقأماكنهاقباستخداوقكماشةقمثوقبتنظرفهاق

بهذهقالطير ة.
أخيجقالفالتيقالتيقباألطيافقالمستمرةقلخياطروقسحبقالماءق 3.ق

معقالجمانقمثوقبتنظرفهماقتماماًقتحتقمراهقجايرة.
استبدلقالسداداتقمالفالتيقبعنارةقمأحكوقيبطهاقردمراً. 4.ق

4.4.5 تصريف الماء المتبقي وتنظيف فلتر المضخة
رعملقنظاوقالفلتيقبالغسالةقعلىقمنعقميميقالشمائبقالصلبةقمقلق
األزيايقمالعمالتقماألنسجةقالتيقتعلققبالمضخةقأقناءقتصيرفق

ماءقالغسرل.قمبذلك،قرتوقتصيرفقالماءقدمنقظهميقأرةقمشكلةق
مماقرطرلقمنقعميقالمضخة.

إذاقفشلتقالغسالةقفيقتصيرفقالماء،قف دقركمنقفلتيقالمضخةق
مسدمًدا.قمرجبقتنظرفقالفلتيقفيقحالةقانسدادهقأمقكلق3قأشهي.ق

رنبغيقتصيرفقالماءقبالكاملقأمالًقمنقأجلقتنظرفقفلتيقالمضخة.
باإلضافةقلذلك،قثبلقن لقالغسالةق)علىقسبرلقالمقال،قعندقن لهاقإلىق

منزلقآخي(قمفيقحالةقتجمدقالماء،قرجبقتصيرفقالماءقتماًما.

A!تنبيه 
ق رمكنقأنقتتسببقالممادقالغيربةقالمتب رةقفيقفلتيقالمضخةق	

فيقتلفقالغسالةقأمقتتسببقفيقمشكلةقالضمضاء.
ق إذاقلوقرتوقاستخداوقالمنتجقلفتية،قثوقبإر افقالصنبمي،ق	

مازلقأنبمبقاإلمدادقمثوقبتصيرفقالمراهقداخلق
الغسالةقكيقالقتتعيضقللتجمدقالمحتمل.

ق بعدقكلقاستخداو،قثوقبإغالققصنبميقالمراهق	
المتصلقبالخيطموقاليئرسي.

لتنظرفقالفالتيقالمتسخةقمتصيرفقالماء:
افصلقثابسقالغسالةقمنقمصديقالتراي. 1ق

A!تنبيه 
ق ثدقتيتفعقديجةقحيايةقالماءقداخلقالغسالةقإلىق90ق	

ديجةقمئمرة.قلتجنبقخطيقالتعيضقلحيمق،قرجبق
تنظرفقالفلتيقبعدقأنقربيدقالماءقفيقالغسالة.

افتحقغطاءقالفلتي. 2.ق

قاتبعقاإلجياءاتقأدناهقلتصيرفقالمراه. 3ق

الغسالةقغريقمزمدةقبخيطموقلصيفقالمراهقعندقالطمايئ،قفيق
حالةقاليغبةقفيقتصيرفقالمراه:

لجمعقالمراهقلتخيجقمنقالفلتي،قضعقآنرةقكبريةقأماوقالفلتي. أ.ق
ثوقبتدمريقمفكقفلتيقالمضخةقحتىقتبدأقالمراهقفيقالتدفقق ب.ق

)عكسقاتجاهقع ايبقالساعة(.قضعقالماءقالمتدفققفيق
المعاءقالممجمدقأماوقالفلتي.قاستعملقدائًماقثطعةقمنقال ماشق

المتصاصقأيقماءقمنسكب.
عندقتفيرغقالماءقداخلقالغسالة،قانزعقالفلتيقتماًماقعنقطيرقق جق

تدمريه.
ثوقبتنظرفقأيقب اراقممجمدةقداخلقالفلتيقمقاأللراف،قإنق 4ق

مجدت،قحملقمضخةقالتصيرف.
استبدلقالفلتيق. 5.ق

إذاقكانقغطاءقالفلتيقمكمًناقمنقثطعترن،قأغلققغطاءقالفلتيق 6.ق
بالضغطقعلىقالم بض.قإذاقكانقالفلتيقمكمناقمنقثطعةق

ماحدة،قضعقالم ابضقفيقالجزءقالسفليقفيقأماكنهاقماضغطق
علىقالجزءقالعلميقلإلغالق.



AR16ق/ق الغسالةق/قدلرلقالمستخدو

Cمعلومات

ق بناًءقعلىقالخطمةقالتيقتوقإلغاءقالبينامجقفرها،ق	
ف دقرتمجبقعلركقإضافةقالمنظفقمالمنعوقميةق

أخيىقللبينامجقالجدردقالذيقتوقتحدرده.

4.3.17 انتهاء البرنامج
تظهيق"End"ق)نهارة(قعلىقالشاشةقفيقنهارةقالبينامج.ق

انتظيقحتىقرضيءقمصباحقبابقالتحمرلقبقبات. 1.ق
اضغطقعلىقالزيقOffق/قOnق)تشغرلق/قإر افقالتشغرل(ق 2.ق

إلر افقتشغرلقالغسالة.
أخيجقالغسرلقمأغلققبابقالتحمرل.قالغسالةقجاهزةقلدميةق 3.ق

الغسرلقالتالرة.

4.3.18 الجهاز في وضع االستعداد.
بعدقتشغرلقالجهازقمنقزيقOn-Off،قإذاقلوقربدأقعملقأيق

بينامج،قأمقلوقرتوقتنفرذقأيقإجياءقآخيقفيقخطمةقاخترايقأمقعدوق
بدءقأيقتشغرلقخاللقدثر ترنقت يرًباقبعدقانتهاءقالبينامجقالمحدد،ق
سمفقرنت لقالجهازقإلىقمضعقتمفريقالطاثة/االثتصاديقتل ائًرا.ق

سمفقرنخفضقسطمعقأضماءقالمؤشي.قمأرًضا،قإذاقكانقجهازكق
مزمًداقبشاشةقرظهيقبهاقمدةقالبينامج،قفستنطفئقهذهقالشاشةق

تماًما.قإذاقثمتقبتشغرلقزيقالبينامجقأمقلمسقأيقزي،قفسمفق
تضيءقاألضماءقمالشاشةقإلىقالحالةقالساب ة.قاالختراياتقالتيق
ت موقبهاقعندقالخيمجقمنقمضعقكفاءةقالطاثةقرمكنقأنقتتغري.ق

ُريجىقتفحصقماقرتناسبقماختراياتكقثبلقبدءقالبينامج.قإذاقلزوق
األمي،قفُريجىقاالنتهاءقمنقإعداداتكقميةقأخيى.قالقُرعدقهذاق

خطأ.

الصيانة والتنظيف  4.4
تمتدقفتيةقخدمةقالغسالةقمت لقمماجهةقالمشكالتقالمتكييةقإذاقتوق

تنظرفهاقعلىقفتياتقمنتظمة.

4.4.1 تنظيف درج المنظف
ثوقبتنظرفقديجقالمنظفقعلىق

فتياتقمنتظمةق)كلق4قإلىق5قدمياتق
غسرل(قكماقهمقممضحقباألسفلق

لمنعقتيسبقمسحمققالغسرلقبميميق
المثت.

ايفعقالجزءقالخلفيقمنقالسرفمنقإلزالتهقكماقهمقممضح.ق
فيقحالةقبدءقتجمعقكمرةقمنقالماءقمالُمنعوقبشكلقزائدقفيقثسوق

الُمنعو،قرنبغيقتنظرفقالسرفمن.
قاضغطقعلىقالدائيةقالمن طةقفيقثسوقيشقالماءق)السرفمن(ق 1ق

ب سوقالُمنعوقماسحبهقباتجاهكقحتىقرخيجقهذاقال سوقمنق
الغسالة.

اغسلقديجقمسحمققالغسرلقمالسرفمنقبكمرةقمفريةقمنقالماءق 2.ق
الفاتيقفيقالحمض.قلحمارةقبشيتكقمنقمالمسةقالفضالت،قثوق

بتنظرفهقبفيشاةقمناسبةقمعقايتداءقثفازات.
قأدخلقالديجقميةقأخيىقفيقممضعهقبعدقالتنظرفقمالتأكدق 3ق

منقمضعهقبصميةقجردة.ق

4.4.2 تنظيف باب التحميل واألسطوانة
بالنسبةقالالتقالغسرلقالتيقتتمفيقعلىقبينامجقتنظرفقحلةق

الغسالة،قريجىقمياجعةقكرفرةقالتشغرل-قبيامجقالغسالة.
.

Cمعلومات

ق كييقعملرةقتنظرفقالحلةقكلقشهيرن.	
ق استخدوقمضادقاليماسبقالمناسبقللغساالت.	

تأكدقمنقعدوقتيكقأيقممادقغيربةقفيق
الحلةقبعدقكلقغسلة.

فيقحالةقانسدادقفتحاتقالمطاطقالمبرنةقفيقالشكل،قثوقبفتحق
الفتحاتقباستخداوقخلةقأسنان.

Cمعلومات

ق ستتسببقجسرماتقالمعادنقالغيربةقفيقحدمثقب عق	
الصدأقفيقالحلة.قنظفقالب عقعلىقسطحقالحلةق
باستخداوقممادقتنظرفقالصلبقالذيقالقرصدأ.

Aتحذير

ق مالقتستخدوقمطلً اقاللرفقالمعدنيقأمقالسلكي.قف دقتتسببقهذهق	
الممادقفيقإلحاققأضيايقباألسطحقالمطلرةقمالبالستركرة.
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Cمعلومات

ق رمكنقتحمرلقمالبسقإضافرةقأقناءقفتيةقبدءقالتشغرلقالمؤجل.	

فيقنهارةقالعدقالتنازلي،قسرتوقعيضقفتيةقالبينامجقالمحددق 5.ق
علىقالشاشة.قستختفيق"-"قمسربدأقالبينامجقالمحدد.

تغيير فترة بدء التشغيل المؤجل
إذاقأيدتقتغريقالمثتقأقناءقالعدقالتنازلي:

اضغطقعلىقزيقالبدءقالمتأخي.قسرتوقزرادةقالمثتقبمعدلق1ق 1.ق
ساعةقفيقكلقميةقتضغطقفرهاقعلىقالزي.

إذاقأيدتقان اصقمثتقبدءقالتشغرلقالمتأخي،قاضغطقعلىق 2.ق
الزيقStartقDelayedق)بدءقالتشغرلقالمتأخي(قبشكلق
متكييقحتىقرظهيقمثتقبدءقالتشغرلقالمتأخيقالمطلمب.

إلغاء وظيفة البدء المتأخر
إذاقكنتقتيغبقفيقإلغاءقالعدقالتنازليقللبدءقالمتأخيقمبدءقتشغرلق

البينامجقفيقالحال:
اضبطقمظرفةقفتيةقبدءقالتشغرلقالمتأخيقعلىقال رمةقصفيق 1.ق

أمقحيكقم بضقاخترايقالبيامجقإلىقأيقبينامج.قمبذلك،قرتوق
إلغاءقمظرفةقالبدءقالمتأخي.قرممضقضمءقEnd/Cancelق

)إنهاء/إلغاء(قباستمياي.ق
بعدقذلك،قحددقالبينامجقالذيقتيردقتشغرلهقميةقأخيى. 2.ق

اضغطقعلىقزيقPauseق/قStartق)بدء/إر افقمؤثت(قلبدءق 3.ق
البينامج.

4.3.12 بدء تشغيل البرنامج
اضغطقعلىقزيق)البدءق/قاإلر افقالمؤثت(ق/قStartق 1.ق

Pauseقلبدءقالبينامج.
رضيءقضمءقمتابعةقالبينامجقلرشريقإلىقبدءقتشغرلقالبينامج. 2.ق

Cمعلومات

ق فيقحالةقعدوقبدءقأيقبينامج،قأمقعدوقالضغطقعلىقأيق	
مفتاحقفيقغضمنق1قدثر ةقأقناءقعملرةقتحدردقالبينامج،ق
تتحملقالغسالةقإلىقمضعقPauseق)اإلر افقالمؤثت(ق

مسرنخفضقمستمىقإضاءةقمؤشياتقالحيايةقمالسيعةق
مالباب.قمتنطفئقاألضماءقمالمؤشياتقاألخيى.قبمجيدق
تحيركقم بضقاخترايقالبيامجقأمقالضغطقعلىقأيقزي،ق

رتوقتشغرلقأضماءقالمؤشيقمالمؤشياتقميةقأخيى.

4.3.13 تقدم البرنامج
رمكنقمتابعةقت دوقالبينامجقالجاييقتشغرلهقمنقخاللقمؤشيق
متابعةقالبينامج.قفيقبدارةقكلقخطمةقمنقخطماتقالبينامج،ق

رضيءقضمءقالمؤشيقذمقالصلةقمرنطفئقضمءقالخطمةقالمكتملة.
رمكنكقتغرريقالمظائفقاإلضافرة،قمإعداداتقالسيعةقمديجةق

الحيايةقبدمنقإر افقسريقالبينامجقأقناءقتشغرلقالبينامج.قلل راوق
بهذا،قرجبقأنقركمنقالتغرريقالذيقست موقبهقفيقخطمةقبعدقخطمةق

البينامجقالجاييقتشغرله.قإذاقكانقالتغرريقغريقمتمافق،قفسمفق
تممضقاألضماءقالمعنرةق٣قميات.

Cمعلومات

ق إذاقلوقتنت لقالغسالةقلخطمةقالعصي،قف دقتكمنق	
مظرفةقإر افقالشطفقمفعلةقأمقتوقتنشرطقنظاوق

الكشفقالتل ائيقعنقالحمملةقغريقالمتمازنةقبسببق
التمزرعقغريقالمتمازنقللمالبسقفيقالغسالة.

4.3.14 قفل باب التحميل
هناكقنظاوقثفلقعلىقبابقتحمرلقالغسالةقرمنعقفتحقبابقالتحمرلق

فيقالحاالتقالتيقركمنقفرهاقمستمىقالماءقغريقمناسب.
سربدأقمصباحقبابقالتحمرلقفيقالممرضقعدقانت القالغسالةقإلىق

مضعقاإلر افقالمؤثت.قتفحصقالغسالةقمستمىقالماءقبالداخل.قإذاق
كانقالمستمىقمناسًبا،قرضيءقمصباحقبابقالتحمرلقباستميايقمنق

1قإلىق2قدثر ةقمرمكنقفتحقبابقالتحمرل.ق
إذاقكانقالمستمىقغريقمناسب،قرنطفئقمصباحقبابقالتحمرلق

مالقرمكنقفتحقبابقالتحمرل.قفيقحالةقاالضطيايقإلىقفتحقبابق
التحمرلقأقناءقانطفاءقمصباحقبابقالتحمرل،قرجبقإلغاءقالبينامجق

الحالي.قياجعق"إلغاءقالبينامج"ق

4.3.15 تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج
تحويل الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت

اضغطقعلىقزيقStart/Pauseق)بدء/إر افقمؤثت(قلتحمرلق
الغسالةقإلىقمضعقاإلر افقالمؤثتقفيقأقناءقتشغرلقالبينامج.قربدأق
مصباحقالخطمةقالتيقت موقالغسالةقبتنفرذهاقفيقالممرضقفيقمؤشيق

متابعةقالبينامجقلبرانقأنقالغسالةقثدقانت لتقإلىقمضعقاإلر افق
المؤثت.ق

أرًضاقعندماقركمنقبابقالتحمرلقجاهًزاقللفتح،قرضيءقمصباحق
البابقباستميايقباإلضافةقإلىقمصباحقخطمةقالبينامج.

تغيير الوظيفة اإلضافية والسرعة ودرجة الحرارة
بناًءقعلىقالخطمةقالتيقمصلقإلرهاقالبينامج،قرمكنكقإلغاءق

المظائفقاإلضافرةقأمقتفعرلها.قياجع،ق"تحدردقالمظرفةقاإلضافرة".ق
رمكنكقأرضاًقتغرريقإعداداتقالسيعةقمديجةقالحياية.قياجعق

"تحدردقسيعةقالعصي"قمق"تحدردقديجةقالحياية".

Cمعلومات

ق فيقحالةقعدوقالسماحقبالتغرري،قسمفق	
رممضقالضمءقذمقالصلةق٣قميات.

إضافة الغسيل أو إخراجه
اضغطقعلىقالزيقStart/Pauseق)بدءقالتشغرل/اإلر افق 1.ق

المؤثت(قللعملقعلىقانت القالغسالةقإلىقمضعقاإلر افق
المؤثت.قسمفقرممضقمصباحقمتابعةقالخطمةقالمعنرةقالتيق

توقخاللهاقتحمرلقالغسالةقإلىقمضعقاإلر افقالمؤثت.
انتظيقحتىقرمكنقفتحقبابقالتحمرل. 2.ق

3.قافتحقبابقالتحمرلقمأضفقالغسرلقأمقأخيجه.
أغلققبابقالتحمرل. 4.ق

5.قثوقبالتغررياتقفيقالمظائفقاإلضافرة،قمإعداداتقديجةق
الحيايةقمالسيعةقعندقاللزمو.ق

6.قاضغطقعلىقالزيقStart/Pauseق)بدء/تمثفقمؤثت(قلبدءق
تشغرلقالغسالة.ق

4.3.16 إلغاء البرنامج
إللغاءقالبينامج،قأديقم بضقتحدردقالبينامجقلتحدردقبينامجقآخي.ق

سرتوقإلغاءقالبينامجقالسابق.قرممضقمصباحقEnd/Cancelق
)إنهاء/إلغاء(قباستميايقلإلشايةقإلىقإلغاءقالبينامج.ق

ستمثفقالغسالةقالبينامجقعندقإدايةقم بضقتحدردقالبينامج؛ق
ممعقذلك،قلنقرتوقتصيرفقالماءقالذيقبداخلقالغسالة.قعندقتحدردق

بينامجقجدردقمبدءقتشغرله،قفسمفقربدأقالبينامجقالمحددقحدرًقاق
بناًءقعلىقالخطمةقالتيقتوقإلغاءقالبينامجقاآلخيقفرها.قعلىقسبرلق

المقال،قف دقرسحبقماًءقإضافًراقلالستميايقفيقالغسرلقبالماءق
الممجمدقبداخلقالغسالة.
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4.3.10.1 الوظائف اإلضافية
• Prewash )الغسيل التحضيري(

تكمنقالغسلةقالتحضريرةقمجدرةقف طقمعقالمالبسقشدردةقاالتساخ.ق
رؤديقعدوقاستخداوقالغسلةقالتحضريرةقإلىقتمفريقالطاثةقمالماءق

ممسحمققالغسرلقمالمثت.

Cمعلومات

ق رمصىقباستخداوقمظرفةقالغسلةقالتحضريرةق	
بدمنقمنظفقمعقاأليبطةقمالستائي.

•+Fast )الغسيل السريع(
عندقاخترايقهذهقالمظرفةقفسمفقرتوقت صريقفتياتقعملقالبيامجق

ذاتقالصلةقبنسبةق50%.
بفضلقخطماتقالغسلقالممرزةقفسمفقرتوقتح رققثديةقمركانركرةق

عالرةقماستهالكقأمقلقللماء،قمعقتح رققمعدلقأداءقغسلقفائقق
علىقاليغوقمنقثصيقفتيةقالعمل.

Cمعلومات

ق عندقتحدردقهذهقالمظرفة،قثوقبتحمرلقالغسالةقبنصفقالحدق	
األثصىقلكمرةقالمالبسقالمحددةقفيقجدملقالبيامج.

• Rinse Plus )الشطف اإلضافي(
تمكنقهذهقالمظرفةقالغسالةقمنقإجياءقشطفقآخيقباإلضافةقلذلكق

الذيقتوقبالفعلقبعدقالغسرلقاليئرسي.قممنققو،قرمكنقتخفرضق
خطيقتأقيقالبشيةقالحساسةق)األطفال،قمالبشيةقالحساسة،قمماقإلىق

ذلك(قبب اراقالمنظفقعلىقالغسرل.

4.3.10.2 الوظائف / البرامج المختارة عن طريق 
الضغط على أزرارا الوظيفة لمدة 3 ثواٍن

• تنظيف حلة الغسالة  
اضغطقماستميقبالضغطقعلىقزيقالمظائفقاإلضافرةق1قلمدةق3ق

قماٍنقلتحدردقالبينامج.
استخدوقهذاقالبينامجقبشكلقمنتظوق)ميةقكلقشهيقإلىقشهيرن(ق

لتنظرفقحلةقالغسالةقمتمفريقالنظافةقالالزمة.قشغلقالبينامجق
عندماقتكمنقالغسالةقفايغةقتماًما.قللحصملقعلىقنتائجقأفضل،ق
ضعقمسحمققمزرلقاليماسبقالكلسرةقمالجريرةقللغساالتقفيق

صندمققالمنظف.ق"2".قعندقانتهاءقالبينامج،قاتيكقالبابقمفتمًحاق
ثلرالًقحتىقرجفقالجزءقالداخليقمنقالغسالة.

Cمعلومات

ق لرسقهذاقبينامًجاقللغسرل.قإنهقبينامجقللصرانة.	
ق القت وقبتشغرلقالبينامجقمعقمجمدقأيقشيءقداخلق	

الغسالة.قإذاقحاملتقال راوقبذلك،قفتكتشفقالغسالةق
مجمدقحمملةقداخلهاقمرتوقإر افقتشغرلقالبينامج.

• قفل التأمين ضد عبث األطفال
استخدوقمظرفةقثفلقاألطفالقلمنعقاألطفالقمنقالعبثقبالغسالة.ق

مهكذاقرمكنكقتجنبقأيقتغررياتقفيقتشغرلقالبينامج.

Cمعلومات

ق إذاقتوقتدمريقم بضقاخترايقالبيامجقأقناءقتنشرطقثفلق	
األطفال،قتظيق"Con"قعلىقالشاشة.قالقرسمحقثفلق

األطفالقبأيقتغرريقفيقالبينامجقمديجةقالحيايةق
المحددةقمالسيعةقمالمظائفقاإلضافرة.

ق حتىقفيقحالةقتحدردقبينامجقآخيقباستخداوقم بضق	
اخترايقالبينامجقفيقأقناءقتفعرلقثفلقاألطفال،ق
فسمفقرستميقتشغرلقالبينامجقالمحددقمسبً ا.

لتفعيل قفل التأمين ضد عبث األطفال:
2.قاضغطقمطمالًقعلىقزيقالمظرفةقاإلضافرةقلمدةق3ققماٍن.ق

سرظهيق"C03"قمق"C02"قمق"C01"قعلىقالشاشةقبالتماليق
أقناءقالضغطقعلىقالزيقلمدةق3ققمان.ققوقأقناءقممرضقزيق

المظائفقاإلضافرةق2،قستظهيق"Con"قعلىقالشاشةقمشريةقإلىق
أنقثفلقاألطفالقتوقتنشرطه.قإذاقتوقالضغطقعلىقأيقزيقأمقتوق

تدمريقم بضقاخترايقالبيامجقأقناءقتنشرطقثفلقاألطفال،قتظهيق
"Con"قعلىقالشاشة.

إللغاء تفعيل قفل األطفال:
اضغطقمطمالًقعلىقزيقالمظائفقاإلضافرةق2قلمدةق3ققماٍنق

أقناءقعملقالبينامج.قسرظهيق"C03"قمق"C02"قمق"C01"ق
علىقالشاشةقبالتماليقأقناءقالضغطقعلىقالزيقلمدةق3ققمان.ققوق

أقناءقممرضقزيقالمظائفقاإلضافرةق2،قستظهيق"COF"قعلىق
الشاشةقمشريةقإلىقأنقثفلقاألطفالقتوقإلغاءقتنشرطه.

Cمعلومات

ق باإلضافةقإلىقالطير ةقالساب ة،قإللغاءقتفعرلقثفلق	
األطفال،قأديقم بضقتحدردقالبينامجقإلىقمضعق
"On/Off"ق)تشغرل/إر افقالتشغرل(قفيقحالةق

عدوقتشغرلقأيقبينامج،قمحددقبينامًجاقآخي.
ق القرتوقإلغاءقتنشرطقثفلقاألطفالقبعدقان طاعقالترايق	

الكهيبيقأمقعندقفصلقالغسالةقعنقالترايقالكهيبي.

4.3.11 التشغيل المتأخر
معقمظرفةقالبدءقالمتأخيقرمكنقتأخريقبدءقتشغرلقالبينامجقماقرصلقإلىق

19قساعة.قرمكنقزرادةقمثتقبدءقالتشغرلقالمتأخيقبمعدلق1قساعة.

Cمعلومات

ق القتستخدوقمنظفاتقسائلةقعندقضبطقالبدءقالمتأخي!ق	
فهناكقمخاطيقمنقحدمثقُب عقبالمالبس.

افتحقبابقالتحمرل،ققوقضعقالغسرلقمضعقالمنظف،قإلخ. 1.ق
حددقبينامجقالغسرلقمديجةقالحيايةقمسيعةقالعصيقمحددق 2.ق

المظائفقاإلضافرةقحسبقالحاجة.
حددقالمثتقالمطلمبقعنقطيرققالضغطقعلىقالزيق 3.قق

StartقDelayedق)البدءقالمتأخي(.
اضغطقعلىقالزيقStart/Pauseق)بدء/إر افقمؤثت(.قرتوق 4.قق

عيضقمثتقالتشغرلقالمتأخيقالذيقضبطتهقعلىقالشاشة.ق
رتحيكقاليمزق"_"قالممجمدقبجمايقمثتقالتشغرلقالمتأخيق

ألعلىقمألسفلقعلىقالشاشة.ق
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• Outdoor / Sports )المالبس الخارجية / المالبس 
الرياضية(

رمكنكقاستخداوقهذاقالبينامجقلغسلقالمالبسقاليراضرةقممالبسق
الهماءقالطلققالتيقتحتميقعلىقخلرطقمنقال طنق/قاأللرافق

الصناعرةقماألغطرةقالمضادةقللماءقمقلقغميتكسقمغريها.ق
فهمقرضمنقغسلقمالبسكقبصميةقلطرفةقبفضلقحيكاتقدميانق

خاصة.

• Lingerie )المالبس الناعمة / الحريرية(
استخدوقهذاقالبينامجقلغسلقالمالبسقاليثر ةقالمناسبةقللغسرلق

الردميقمالمالبسقالداخلرةقالنسائرةقاليثر ة.قرجبقأنقتغسلقكمرةق
المالبسقالصغريةقفيقشبكةقالغسرل.قرجبقأنقتغلققالمشابكق

ماألزيايقمالسمستقمغريها.

• Down Wear )المالبس الداخلية(
استخدوقهذاقالبينامجقلغسلقالمعاطفقمالصديراتقمالستياتقمماق

إلىقذلكقالتيقتحتميقعلىقاليرشقمبهاقملصقق"ثابلقللغسلقفيق
الغسالة".قتضمنقبيامجقالعصيقالخاصةقأنقرصلقالماءقللقغياتق

الهمائرةقبرنقاليرش.

4.3.7 البرامج الخاصة
رمكنكقاخترايقأيقمنقالبيامجقالتالرةقللتطبر اتقالخاصة.

• Rinse )شطف(
استخدوقهذاقالبينامجقعندقاليغبةقفيقالشطفقأمقالتنشرةقبشكلق

منفصل.
• Spin+Drain )العصر والتصريف(

رمكنكقاستخداوقهذهقالمظرفةقللتخلصقمنقالمراهقالممجمدةقمعق
المالبسقفيقالغسالة.

ثبلقاخترايقهذاقالبينامج،قحددقسيعةقالعصيقالمطلمبةقماضغطق
علىقزيق"Cancelق/قPauseق/قStart"ق)بدءقالتشغرل/إر افق

مؤثت/إلغاء(.قأمالًقسمفقتصيفقالغسالةقالماءقالممجمدقبداخلها.ق
قو،قست موقبعصيقالمالبسقبسيعةقالعصيقالمحددةقمت موق

بتصيرفقالمراهقالناتجةقمنها.
إذاقيغبتقف طقفيقتصيرفقالماءقدمنقعصيقالغسرل،قفحددق
بينامجقPump+Spinق)العصيقمالطيد(،ققوقحددقمظرفةق

"عدوقالعصي"قباستخداوقزيقAdjustmentقSpeedق)ضبطق
سيعةقالعصي(.قاضغطقعلىقالزيقStart/Pauseق)بدء/إر افق

مؤثت(.

Cمعلومات

ق استخدوقسيعةقعصيقأثلقمعقاألثمشةقاليثر ة.	

4.3.8 اختيار درجة الحرارة
عندقاخترايقبينامجقجدردقرتوقعيضقثرمةقديجةقالحيايةقالمناسبةق

لهذاقالبينامجقعلىقمؤشيقديجةقالحياية.
لخفضقديجةقالحياية،قاضغطقعلىقزيقTemperatureق

Adjustmentق)ضبطقديجةقالحياية(.قسمفقتنخفضقديجةق
الحيايةقتديرجًرا.قلنقتعملقأضماءقمستمىقديجةقالحيايةقعندماق

رتوقتحدردقمستمىقالبايد.

Cمعلومات

ق إذاقلوقرصلقالبينامجقلخطمةقالتسخرن،قرمكنكقتغرريقديجةقالحيايةق	
دمنقتبدرلقالغسالةقإلىقمضعقPauseق)اإلر افقالمؤثت(.

4.3.9 اختيار سرعة الدوران
عندقتحدردقبينامجقجدرد،قرتوقعيضقسيعةقالعصيقالممصىقبهاق

للبينامجقالمحددقعلىقمؤشيقسيعةقالعصي.
لخفضقسيعةقالعصي،قاضغطقعلىقزيقSpeedقSpinق

Adjustmentق)ضبطقسيعةقالعصي(.قرتوقخفضقسيعةق
العصيقبشكلقتديرجي.قبعدقذلك،قبناًءقعلىقطيازقالغسالة،قتظهيق

الخراياتق"HoldقRinse"ق)إر افقالشطف(قم"SpinقNo"ق
)بدمنقعصي(قعلىقالشاشة.قعندقتحدردق"SpinقNo"ق)بدمنق

عصي(قفلنقرعملقمؤشيقمستمىقالشطف.
إيقاف الشطف

إذاقلوقتكنقتيغبقفيقتفيرغقالغسرلقبعدقانتهاءقالبينامجقمباشيًة،ق
فرمكنكقاستخداوقمظرفةقتعلرققالشطفقماإلب اءقعلىقالمالبسقفيق

مراهقالشطفقاألخرية؛قلتجنبقتجعدقالمالبسقبسببقعدوقمجمدق
ماءقفيقالغسالة.قاضغطقعلىقزيق"Start/Pause"ق)بدء/تمثفق

مؤثت(قبعدقهذهقالعملرةقإذاقأيدتقتصيرفقالماءقدمنقعصيق
الغسرل.قرستميقالبينامجقفيقالعمل،قمركتملقبعدقتصيرفقالماء.

إذاقكنتقتيردقعصيقالغسرلقالذيقبالماء،قفاضبطقSpinق
Speedق)سيعةقالعصي(قماضغطقزيقPauseق/قStartق)بدءق

/قإر افقمؤثت(.قسمفقرستأنفقتشغرلقالبينامج.قرتوقتصيرفق
الماء،قمرتوقعصيقالغسرلقماكتمالقالبينامج.

Cمعلومات

ق إذاقلوقرصلقالبينامجقإلىقخطمةقالعصي،قفرمكنكقتغرريقالسيعةق	
دمنقتبدرلقالغسالةقإلىقمضعقPauseق)اإلر افقالمؤثت(.

4.3.10 اختيار الوظائف اإلضافية
ثوقبتحدردقالمظائفقاإلضافرةقالمطلمبةقثبلقبدءقتشغرلقالبينامج.ق

عالمةقعلىقذلك،قرمكنكقأرًضاقاخترايقأمقإلغاءقالمظائفقاإلضافرةق
Start/"المناسبةقللبينامجقثردقالتشغرلقبدمنقضغطقزيق

Pause"ق)بدء/تمثفقمؤثت(قعندقتشغرلقالغسالة.قلذا،قرجبقأنق
تكمنقالغسالةقفيقخطمةقثبلقالمظرفةقاإلضافرةقالتيقتيردقتحدردهاق

أمقإلغائها.قفيقحالةقتعذيقاخترايقأمقإلغاءقالمظرفةقالمساعدة،ق
سمفقرممضقالمصباحقالخاصقبالمظرفةقاإلضافرةقالمتعل ةققالثق

مياتقلتحذريقالمستخدو.

Cمعلومات

ق عندقاخترايقمظرفةقإضافرةققانرةقتتعايضقمعقالمظرفةق	
األملىقثبلقتشغرلقالغسالة،قفست موقالغسالةقبإلغاءقالمظرفةق

األملىقبرنماقتستميقالمظرفةقالقانرةقفيقالعمل.
ق القرمكنقاخترايقمظرفةقإضافرةقالقتتمافققمعقالبينامجقالذيق	

توقتحدرده.ق)ياجع،ق"جدملقالبيامجقماالستهالك"(
ق ثدقتختلفقالمظائفقاإلضافرةقفيقالجدملقمفً اقلطيازقالغسالة.	
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	ق:قثابلقللتحدرد
*ق:قرتوقتحدردهقتل ائًرا،قغريقثابلقلإللغاء.

**ق:قبينامجقعالمةقالطاثةققق
***:قإذاقكانتقسيعةقالعصيقال صمىقأثلقمنقهذهقال رمة،ق

فرمكنكقاالخترايقف طقحتىقأثصىقسيعةقللعصي.
-ق:قانظيقمصفقالبينامجقلمعيفةقالحدقاألثصىقللحمملة.

Cمعلومات

ق ثدقتختلفقثديةقاستهالكقالماءقمالكهيباءقتبًعاقللتغررياتق	
فيقضغطقالماء،قمديجةقعسيقالماءقمديجةقحيايةق

الماءقمديجةقحيايةقالبرئةقالمحرطةقمنمعقمكمرةق
حمملةقالغسرلقممفً اقالخترايقالمظائفقاإلضافرةق

مسيعةقالعصيقمالتغرياتقفيقجهدقالكهيباء.
ق رمكنكقيؤرةقمثتقالغسرلقعلىقشاشةقالغسالةقأقناءقتحدردق	

بينامج.قاعتماًداقعلىقكمرةقالمالبسقالتيقثمتقبتحمرلهاق
فيقالغسالة،قثدقركمنقهناكقاختالفقمنق1-1.5قساعةقبرنق
المدةقالتيقتظهيقعلىقالشاشةقمالمدةقالفعلرةقلدميةقالغسرل.ق

سرتوقتحدرثقالمدةقتل ائًراقبعدقمثتقثصريقمنقبدءقالغسرل.
ق ثدقتختلفقالمظائفقاإلضافرةقفيق	

الجدملقمفً اقلطيازقالغسالة.
ق رمكنقتغرريقأنماطقاالخترايقللمظائفقاإلضافرةق	

منقخاللقالشيكةقالمصنعة.قرمكنقإزالةقمسائطق
المظائفقالممجمدةقأمقإضافةقمسائطقأخيى.

4.3.5 البرامج الرئيسية 
استخدوقالبيامجقاليئرسرةقالتالرةقمفً اقلنمعقاألثمشة.

• Cottons )األقمشة القطنية(
رمكنكقغسلقمالبسكقال طنرةقالمستدرمةق)فيشقممالءاتق

األسيةقمفمطقمبيانسقالحماوقمالمالبسقالداخلرةقمغريها(قفيق
هذاقالبينامج.قعندقالضغطقعلىقزيقمظرفةقالغسرلقالسيرع،ق

تصبحقمدةقالبينامجقأثصيقمعقالحفاظقعلىقأداءقالغسلقالفعالق
معقحيكاتقغسلقمكقفة.قإذاقلوقرتوقتحدردقمظرفةقالسيرع،قفمنق

المضممنقالغسرلقفائققاألداءقمالشطفقلمالبسكقالمتسخةقبشدة.
• Synthetics )برنامج األقمشة الصناعية(

رمكنكقغسلقمالبسكقالمتسخةق)مقلقال مصانقمالبلمزاتق
ماأللرافقالصناعرة/قال طنرةقمماقإلىقذلك(قفيقهذاقالبينامج.ق

سمفقتصبحقفتيةقعملقالبينامجقأثصيقبشكلقملحمظقمعقأداءق
عاٍلقللغسل.قإذاقلوقرتوقتحدردقمظرفةقالسيرع،قفمنقالمضممنق

الغسرلقفائققاألداءقمالشطفقلمالبسكقالمتسخةقبشدة.
• Woollens / Hand Wash )المالبس الصوفية / 

غسيل يدوي(
استخدوقهذاقالبينامجقلغسلقمالبسكقالصمفرة/اليثر ة.قحددقديجةق
الحيايةقالمناسبةقالتيقتتمافققمعقالملص اتقعلىقالمالبس.قحرثق

رغسلقالبينامجقمالبسكقالمتسخةقبحيكاتقغسلقلطرفةقلكيقالق
رضيقالمالبس.

4.3.6 البرامج اإلضافية 
تتمافيقفيقالغسالةقبيامجقإضافرةقللحاالتقالخاصة.

Cمعلومات

ق ثدقتختلفقالبيامجقاإلضافرةقفيقالجدملقمفً اقلطيازقالغسالة.	

• Cottons Eco )قطن اقتصادي(
استخدوقهذاقالبينامجقلغسلقمالبسكقال طنرةقالمترنةقمالمالبسق
الكتانرةقذاتقاالتساخقالعادي.قعلىقاليغوقمنقأنهقرغسلقلفتيةق

أطملقمنقجمرعقالبيامج،قإالقأنهقرمفيقكقرًياقفيقالطاثةقمالمراه.ق
ثدقتكمنقديجةقحيايةقالمراهقالفعلرةقمختلفةقعنقديجةقالحيايةق

المحددة.قعندماقت موقبتحمرلقاآللةقبغسرلقأثلق)مقالًقنصفقالكمرةق
أمقأثل(،قف دقرصبحقمثتقالبينامجقأثصيقتل ائًرا.قفيقهذهقالحالة،ق

سرنخفضقاستهالكقالطاثةقمالمراهقبشكلقأكبيقمماقرمفيقغسرالًق
اثتصادًراقأكقي.

• Hygiene )الغسيل الصحي(
هذاقبينامجقطمرلقالمدىقرمكنكقاستخدامهقلغسلقمالبسكقالتيق

تتطلبقظيمفقغسرلقصحرةقبديجاتقحيايةقعالرةقمدميةق
غسرلقمكقفةقمطمرلة.قرتوقضمانقتمفريقهذاقالمستمىقالعاليقمنق

الغسرلقالصحيقبفضلقفتيةقالتسخرنقالطمرلةقمخطمةقالشطفق
اإلضافرة.

• GentleCare )االقمشة الرقيقه(
رمكنكقغسرلقمالبسكقالمصنمعةقمنقاألثمشةقالناعمةقبهذاق

البينامج،قمقلقمالبسقالتيركمقالمحتمرةقعلىقخلرطقمنقاأللرافق
ال طنرةق/قالصناعرةقأمقالجمايبقمالمالبسقالداخلرة.قرغسلق

بحيكةقغسرلقأكقيقهدمًءا.قاغسلقمالبسكقالتيقتيردقاالحتفاظق
بألمانهاقعندقديجةق20قأمقمنقخاللقاخترايقخرايقالغسرلقعلىق

البايد.
   Daily Xpress / Xpress Super Short •

)برنامج قصير / يومي سريع(
استخدوقهذاقالبينامجقلغسرلقالمالبسقال طنرةقالمتسخةقثلرالًقأمق

التيقبدمنقلطخقفيقمثتقثصري.قرمكنقأنقرتوقت لرلقفتيةقالبينامجق
لتصلقإلىق14قدثر ة،قعندقالضغطقعلىقمفتاحقمظرفةقالغسرلق

السيرع.قعندماقرتوقتحدردقمظرفةقالغسلقالسيرع،قرجبقأنقتغسلق
بحدقأثصىق2ق)اقنرن(قكغقمنقالغسرل.

• Dark Care / Jeans )المالبس الداكنه/ بنطلون الجينز(
استخدوقهذاقالبينامجقلحمارةقاللمنقالخاصقبمالبسكقالداكنةق

اللمنقأمقالجرنز.قفهمقرؤديقأداءقعالًراقمعقحيكةقخاصةقللحلةق
حتىقلمقكانتقديجاتقحيايةقالمراهقمنخفضة.قرمصىقباستخداوق

منظفقسائلقأمقشامبمقغسرلقاألصمافقللمالبسقالملمنةقالداكنة.ق
القتستخدوقهذاقالبينامجقلغسلقالمالبسقالناعمةقالمحتمرةقعلىق

أصمافقأمقماقشابه.
• Mix 40 )منوع 40(

استخدوقهذاقالبينامجقلغسلقالمالبسقال طنرةقمالمصنمعةقمنق
األلرافقالصناعرةقمًعاقدمنقفصلها.

• Shirts )القمصان(
رستخدوقهذاقالبينامجقلغسلقال مصانقالمصنمعةقمنقال طنق

ماأللرافقالصناعرةقماألثمشةقالممزمجةقباأللرافقالصناعرةقمًعا.ق
ثهمقر للقمنقالكيمشة.قعندقالضغطقعلىقمفتاحقمظرفةقالغسرلق

السيرع،قفسمفقرتوقتنفرذقلمغايرتوقالمعالجةقاألملرة.
أضفقمادةقالمعالجةقاألملرةقالكرمرائرةقعلىقالمسحمققمباشيةق 	ق
أمقأضفهقمعقالمنظفقعندماقتبدأقالغسالةقفيقسحبقالماءقمنق

غيفةقالغسرلقاألساسرة.قبذلك،قرمكنكقالحصملقعلىقنفسق
األداءقالذيقتحصلقعلرهقمعقنظاوقالغسلقالعاديقفيقمثتق

أثصيقبكقري.قتزردقفتيةقالعميقاالفتياضيقل مصانك.
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تشغيل المنتج  4.3

4.3.1 لوحة التحكم

WTV 7512 XBC

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor

Dark Care

Lingerie

Spin+Drain

Synthetics

Mix 40

Hand WashDown Wear

Sports

Jeans

Shirts

Rinse

Spin
End
Cancel

Ready

Wash

Woollens

Child
Lock 3’’

Drum
Clean 3’’

60°

1000

20°

90°

40°

30°

800

600

400

1 2 3 4

57 68910

1ق-قم بضقاخترايقالبينامجق)المضعقالعلميقOn/Offق)تشغرل/
إر افقتشغرل((

2ق-قشاشةقالعيض
3ق-قءاضغطقعلىقزيقStartقDelayedق)البدءقالمتأخي(

4ق-قمؤشيقمتابعةقالبينامج
5ق-قزيقStart/Pauseق)البدءق/قإر افقمؤثت(

6ق-قزيقالمظرفةقاإلضافرةق3
7ق-قزيقالمظرفةقاإلضافرةق2
8ق-قزيقالمظرفةقاإلضافرةق1
9ق-قزيقضبطقسيعةقالعصي

10ق-قزيقضبطقديجةقالحياية

4.3.2 إعداد اآللة
1.قتأكدقمنقإحكاوقيبطقالخياطرو.ق

2.قثوقبتيكربقثابسقالغسالة.
3.قافتحقالصنبميقبالكامل.

4.قضعقحمملةقالغسرلقفيقالغسالة.ق
5.قضعقمسحمققالغسرلقمُمنعوقاألنسجة.ق

4.3.3 اختيار البرنامج وإرشادات للغسيل الجيد
1.قحددقالبينامجقالمناسبقللنمع،قمالكمرة،قمديجةقاالتساخقمفً اق

"لجدملقاالستهالكقمالبينامج"قمجدملقديجاتقالحيايةق
أدناه.

2.قحددقالبينامجقالمطلمبقباستخداوقم بضق"اخترايقالبينامج".

4.3.4 جدول البرامج واالستهالك

AR9مظرفةقمساعدة

االلبينامج

و(
كج

لق)
حم

قلل
صى

ألث
دقا

لح
ا

ي(
)لت

اهق
لمر

كقا
هال

ست
ا

ة(
اع

قس
ت

قما
رلم

)ك
ثةق

طا
قال

الك
سته

ا

**
ق*

مى
ص

ال 
عةق

سي
ال

يي
ضر

تح
قال

رل
غس

ال

رع
سي

قال
رل

غس
ال

في
ضا

اإل
فق

شط
ال

نطاققديجةقحيايةق
ثابلقلالخترايقديجةق

مئمرة

Cottons
بايد-90			907922,251000

بايد-90			7930,9501000**60
بايد-90			407891,051000

CottonsقEco
بايد-607490,93100060
بايد-603,5420,64100060
بايد-403,5420,64100060

Synthetics603651,201000			60-بايد
بايد-60			403630,751000

DailyقXpressق/قXpressقSuperقShort
بايد-90		907622,001000
بايد-90		607621,101000
بايد-90		307600,201000

بايد-90		Short302410,151000قSuperقXpressق/قXpressقDailyق+قسيعةقاضافرة
Mix40403,5650,75800ق		بايد-40

Woollensق/قHandقWash401,5550,551000	40-بايد
GentleقCare403,5510,651000	40-بايد
DownقWear602701,251000	60-بايد

Outdoorق/قSports403,5440,451000	40-بايد
DarkقCareق/قJeans403820,851000	*40-بايد

Lingerie301650,30600*30-بايد
بايد-60			Shirts603591,20800ق

Hygiene9071192,401000*20-90
732,1060090-90تنظرفقحلةقالغسالة
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4.2.7 إرشادات للغسيل الفعال
المالبس

األلوان الفاتحة والمالبس 
األلوان الداكنة/األلوانالبيضاء

السوداء

 Delicates
"المالبس الرقيقة"/ 

 Woolens
"األصواف/ المالبس 

Silks الحريرية

)نطاققديجةقالحيايةقالُممصىقبهاق
بناءقعلىقمستمىقاالتساخ:ق40ق-ق90ق

ديجةقمئمرة(

)نطاققديجةقالحيايةقالُممصىقبهاق
بناءقعلىقمستمىقاالتساخ:قبايدق

40-قديجةقمئمرة(

)نطاققديجةقالحيايةق
الُممصىقبهاقبناءقعلىق
مستمىقاالتساخ:قبايدق

40-قديجةقمئمرة(

)نطاققديجةقالحيايةق
الُممصىقبهاقبناءقعلىق
مستمىقاالتساخ:قبايدق

30-قديجةقمئمرة(

اخ
تس

اال
ى 

تو
مس

اتساخ شديد

)قب عقصعبهق
مقلقالعشبق

مال همةق
مالفماكهق

مالدو.(

ثدقركمنقمنقالضيمييقُمعالجةقالب عق
ُمسبً اقأمقال راوقبغسرلقتحضريي.ق

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالبرضاءقبالم ادريقالُممصىق
بهاقمعقالمالبسقشدردةقاالتساخ.قكماق

رمصىقباستخداوقمسحمققالغسرلق
لتنظرفقب عقالطرنقمالتيبةقمالب عق

الحساسةقلممادقالتبررض.ق

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالملمنةقبالم ادريقالُممصىق
بهاقمعقالمالبسقشدردةقاالتساخ.قكماق

رمصىقباستخداوقمسحمققالغسرلق
لتنظرفقب عقالطرنقمالتيبةقمالب عق
الحساسةقلممادقالتبررض.قاستخدوق
مساحرققالغسرلقف طقدمنقممادق

التبررض.

رمكنقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمناسبةقمعق

المالبسقالملمنةقمالداكنةق
بالم ادريقالُممصىقبهاق

معقالمالبسقشدردةق
االتساخ.

ُرفضلقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمخصصةق

للمالبسقاليثر ة.قرجبق
غسلقالمالبسقالصمفرةق

مالحيريرةقبُمنظفاتق
خاصةقبالمالبسق

الصمفرة.

مستوى 
االتساخ 

العادي
)علىقسبرلق

المقال،قالب عق
الناتجةقمنق
الجسوقعلىق

الراثاتق
ماألسامي(

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالبرضاءقبالم ادريقالُممصىق
بهاقمعقالمالبسقفيقمستمىقاالتساخق

العادي.

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالبرضاءقبالم ادريقالُممصىق
بهاقمعقالمالبسقفيقمستمىقاالتساخق

العادي.قرجبقاستخداوقمنظفاتقالق
تحتميقعلىقممادقمبرضة.

رمكنقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمناسبةقمعق

المالبسقالملمنةقمالداكنةق
بالم ادريقالُممصىق

بهاقمعقالمالبسقعادرةق
االتساخ.ق

ُرفضلقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمخصصةق

للمالبسقاليثر ة.قرجبق
غسلقالمالبسقالصمفرةق

مالحيريرةقبُمنظفاتق
خاصةقبالمالبسق

الصمفرة.

اتساخ 
خفيف

)القتمجدقب عق
ميئرة.(

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالبرضاءقبالم ادريقالُممصىق

بهاقمعقالمالبسقثلرلةقاالتساخ.

رمكنقاستخداوقمسحمققالغسرلق
مالُمنظفاتقالسائلةقالممصىقبهاقمعق
المالبسقالبرضاءقبالم ادريقالُممصىق
بهاقمعقالمالبسقثلرلةقاالتساخ.قرجبق

استخداوقمنظفاتقالقتحتميقعلىق
ممادقمبرضة.

رمكنقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمناسبةقمعق

المالبسقالملمنةقمالداكنةق
بالم ادريقالُممصىقبهاق
معقالمالبسقمنخفضةق

االتساخ.

ُرفضلقاستخداوقالُمنظفاتق
السائلةقالُمخصصةق

للمالبسقاليثر ة.قرجبق
غسلقالمالبسقالصمفرةق

مالحيريرةقبُمنظفاتق
خاصةقبالمالبسق

الصمفرة.

الغسيل المبدئيدوران سريع  وضع التشغيل
الليلي

 الغسيل
 السريع

شطف إضافي ضد التجعددرجة الحرارة

 منع العصر
للمالبس

بارد إيقاف الشطف تأخير الوقت

 التخلص من شعر
الحيوانات األليفة



عندقاستخداوقبينامجقبالغسلةقالتحضريرة،قالقرنبغيقمضعقأيق 	ق
منظفقسائلقفيقم صميةقالغسلةقالتحضريرةق)م صميةقيثو.ق

.)"1"
القت وقباخترايقبينامجقمعقالغسلةقالتحضريرةقإذاقكنتقتستخدوق 	ق

كرسقمسحمققأمقكيةقالتمزرع.قضعقح ربةقمسحمققالغسرلق
أمقكيةقالتمزرعقمباشيًةقبرنقالغسرلقفيقالغسالة.

فيقحالةقاستخداوقمنظفقسائل،قالقتنسىقمضعقحامرةق 	ق
المنظفقالسائلقفيقحجيةقالغسرلقاليئرسيق)الحجيةقيثوق

.)"2"
اختيار نوع مسحوق التنظيف

رعتمدقنمعقالمنظفقالذيقسرتوقاستخدامهقعلىقنمعقاألثمشةق
ماللمن.

استخدوقمساحرققغسرلقمختلفةقللمالبسقالملمنةقمالبرضاء. 	ق
اغسلقالمالبسقاليثر ةقبمنظفاتقخاصةق)منظفقسائل،ق 	ق

شامبمقالصمف،قإلخ.(قتستخدوقللمالبسقاليثر ةقف ط.ق
عندقغسلقالمالبسقماأللحفةقذاتقاأللمانقالداكنة،قرمصىق 	ق

باستخداوقمنظفقسائل.
اغسلقاألصمافقبمسحمققخاصقباألصماف. 	ق

A!تنبيه 
ق استخدوقف طقمساحرققالغسرلقالمصنعةقخصرًصاقللغساالت.	
ق القتستخدوقمسحمققالصابمن.	

ضبط كمية المسحوق
تعتمدقكمرةقمسحمققالغسرلقالذيقرتوقاستخدامهقعلىقكمرةقالغسرلق

مديجةقاالتساخقمعسيقالماء.
القتستخدوقكمراتقتتجامزقكمراتقالم ادريقالممصىقبهاقعلىق 	ق

عبمةقالمنظفقلتفاديقمشكالتقاليغمةقالزائدةقمالشطفق
السيء،قعالمةقعلىقتمفريقالمالقمحمارةقالبرئة.

استخدوقكمراتقمنظفقأثلقللكمراتقالصغريةقأمقالمالبسق 	ق
األثلقاتساًخا.

استخدام المنعمات
ضعقالُمنعوقفيقثسوقالُمنعماتقبديجقمسحمققالغسرل.

القتتجامزقمستمىقعالمةق)<max>(قالممجمدةقفيق 	ق
م صميةقالمنعو.

إذاقف دقالُمنعوقسرملته،قف وقبتخفرفهقبالماءقثبلقمضعهقفيقديجق 	ق
مسحمققالتنظرف.

استخدام مساحيق غسيل سائلة
إذا كانت الغسالة مزودة بكوب للمنظف السائل:

2 2

ضعقحامرةقالمنظفقالسائلقفيقالم صميةقيثوق"2". 	ق
إذاقف دقالُمنعوقسرملتهقف وقبتخفرفهقبالماءقثبلقمضعهقفيقديجق 	ق

مسحمققالتنظرف.
إذا كانت الغسالة غير مزودة بكوب للمنظف السائل:

القتستخدوقمسحمققالتنظرفقالسائلقللغسلةقالتحضريرةقفيق 	ق
بينامجقالغسلةقالتحضريرة.

رحدثقالمنظفقالسائلقالب عقفيقالمالبسقعندقاستخدامهقمعق 	ق
مظرفةقالبدءقالمتأخي.قإذاقكنتقتيردقاستخداوقمظرفةقالبدءق

المتأخي،قفالقتستخدوقالمنظفقالسائل.

استخدام الجل و منظفة األقراص
إذاقكانقالمنظفقالجلقرمرلقإلىقالسرملةقمالقتحتميقالغسالةق 	ق

علىقكمبقللمنظفقالسائل،قضعقالمنظفقالجلقفيقم صميةق
منظفقالغسلةقاليئرسرةقأقناءقدخملقالماءقللميةقاألملى.قإذاق
كانتقالغسالةقمزمدةقبكمبقللمنظفقالسائل،قفامألقالمنظفق

فيقهذاقالكمبقثبلقبدءقالبينامج.
إذاقكانقالمنظفقالجلقالقرمرلقللسرملةقأمقإذاقكانقعلىقهرئةق 	ق

ثيصقكبسملةقسائلة،قفضعهقفيقاالسطمانةقمباشيةقثبلقالغسرل.
ضعقأثياصقالمنظفقفيقم صميةقالغسرلقاليئرسيق 	ق

)م صميةقيثوق"2"(قأمقضعهقمباشيًةقفيقالحلةقثبلقالغسرل.
استخدام المبيض

ثوقبإضافةقصمداقسائلة،قأمقمسحمققصمدا،قأمقصبغةقالنسرجق 	ق
فيقم صميةقالمنعو.

القتستخدوقالُمنعوقمالنشاءقمًعاقفيقنفسقدميةقالغسرل. 	ق
امسحقداخلقالغسالةقب طعةقثماشقنظرفةقممبللةقبعدقاستخداوقالنشا. 	ق

استخدام مزيل الرواسب
عندقاللزمو،قاستخدوقمزرالتقاليماسبقف طقالمصنعةق 	قق

خصرًصاقللغساالت.ق
استخدام مواد التبييض

أضفقالمبرضقفيقبدارةقدميةقالغسرلقبتحدردقبينامجقالغسرلق 	ق
التحضريي.قالقرنبغيقمضعقالمنظفقفيقحجيةقالغسلةق
التحضريرة.قمكاخترايقبدرلي،قثوقبتحدردقبينامجقبشطفق

إضافيقمأضفقممادقالتبررضقأقناءقسحبقالغسالةقللماءقمنق
حجيةقالمنظفقأقناءقخطمةقالشطفقاألملى.

القتستخدوقممادقالتبررضقمالمنظفقمخلمطرنقمعا.قاستخدوق 	ق
كمرةقثلرلةقف طق)50قملقت يرًبا(قمنقممادقالتبررضقمثوق

بتصيرفقالمراهقمنقالمالبسقجرًداقحرثقأنهاقتسببقتهرجق
الجلد.قالقتسكبقممادقالتبررضقعلىقالغسرلقمالقتستخدمهاقمعق

المالبسقالملمنة.ق
عندقاستخداوقمزرالتقاأللمانقالتيقتعتمدقعلىقاألكسجرن،ق 	ق

حددقالبينامجقالذيقرغسلقالغسرلقعندقديجاتقحيايةق
منخفضة.ق

رمكنقاستخداوقمزرالتقاأللمانقالتيقتعتمدقعلىقاألكسجرنق 	ق
معقالمنظف،قممعقذلك،قإذاقلوقتكنقبنفسقالمالئمة،قضعقأمالًق
المنظفقفيقالم صميةقيثوق"2"قفيقممزعقالمنظفقمانتظيق
حتىقتغسلقالغسالةقالمنظفقعندماقتسحبقالمراه.قأقناءقسحبق

الغسالةقللمراه،قأضفقمزرلقاأللمانقفيقنفسقالم صمية.
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4.2  اإلعداد

4.2.1 تصنيف الغسيل
ثوقبتيتربقالغسرلقمف اًقألنماعقاألثمشة،قماللمن،قمديجةق *ق

االتساخ،قمديجةقحيايةقالمراهقالمسممحقبها.
اتبعقدمًماقالتعلرماتقالممجمدةقبملص اتقالمالبس. *ق

4.2.2 تجهيز المالبس للغسيل
تعملقالمالبسقمالمغسمالتقالميفققبهاقممادقمعدنرةقمقلق 	ق
حماالتقالصديقمإبزروقاألحزمةقماألزيايقالمعدنرةقعلىق

إلحاققالضييقبالغسالة.قثوقبإزالةقاألجزاءقالمعدنرةقأمقاغسلق
المالبسقعنقطيرققمضعهاقفيقكرسقالغسرلقأمقكرسقمخدة.
أخيجقجمرعقالممادقبالجرمبقمقلقالعمالت،قاألثالو،قممشابكق ق

األمياققماثلبقالجرمبقمنقالداخلقللخايجقمنظفها.قثدق
تتسببقهذهقاألشراءقفيقإلحاققالضييقبالغسالةقمتتسببقفيق

حدمثقضمضاء.
ضعقالمالبسقصغريةقالحجوقمقلقجمايبقاألطفالقمالجمايبق 	ق

النارلمنقفيقكرسقغسرلقأمقكرسقمخدة.
ضعقالستائيقداخلقالغسالةقدمنقضغطها.قأزلقاألشراءق 	ق

الملح ةقبالستائي.
أغلققالسمستق)األبازرو(قمثوقبتقبرتقاألزيايقغريقالمحكمةق 	ق

مإصالحقالق مبقمالتمزثات.
ثوقبغسلقالمنتجاتقالممرزةقبملص اتق"ثابلةقللغسرلقبالغسالة"ق 	ق

أمق"تغسلقردمًرا"قباستخداوقالبينامجقالمناسب.
القتغسلقالمالبسقالملمنةقمعقالمالبسقالبرضاء.قفالمالبسق 	ق

ال طنرةقالجدردةقذاتقاأللمانقالداكنةقتطلققالكقريقمنقالصبغة.ق
اغسلهاقعلىقنحمقمنفصل.

رنبغيقالتعاملقمعقالب عقالعنردةقبشكلقمناسبقثبلقغسلها.قإذاق 	ق
كنتقغريقمتأكدقفتح ققمنهاقبمنظفقالمالبسقبالبخاي.

القتستخدوقسمىقاأللمانق/قمغرياتقاأللمانقمممادقالتبررضق 	ق
المناسبةقللغسرلقبالغسالة.قاتبعقدائًماقاإليشاداتقالممضحةق

علىقالعبمة.
ثوقبغسلقالبنطلمناتقمالمالبسقاليثر ةقبعدقثلبهاقعلىقالظهي. 	ق

احتفظقبالمالبسقالمصنمعةقمنقصمفقمبيقاألن يةقفيق 	ق
الفيرزيقلبضعقساعاتقثبلقالغسرل.قحرثقسرعملقهذاقعلىق

الحدقمنقتكمنقالمبي.
رجبقتخلرصقالغسرلقالذيقتعيضقبكقافةقلممادقمقلقالدثرقق 	ق

أمقحامضقاللرممنقأمقمسحمققاللبنقإلخقمنقهذهقالممادق
ثبلقمضعهقفيقالغسالة.قثدقتتجمعقهذهقاألتيبةقمالمساحرقق

الممجمدةقعلىقالغسرلقعلىقاألجزاءقالداخلرةقللغسالةقمتتسببق
فيقعطلها.

4.2.3 أشياء ينبغي فعلها لتوفير الكهرباء
سمفقتساعدكقالمعلمماتقالتالرةقعلىقاستخداوقالغسالةقبصميةق

صدر ةقللبرئةقمممفيةقللطاثة.
ثوقبتشغرلقالغسالةقبإعدادقأثصىقسعةقرسمحقبهاقالبينامجق 	ق
الذيقثمتقبتحدرده،قملكنقالقتضعقحمملةقزائدة؛قياجع،ق
"جدملقاالستهالكقمالبينامج".قياجع،ق"جدملقالبيامجق

ماالستهالك"
اتبعقدائًماقاإليشاداتقالممضحةقعلىقعبمةقالمسحمق. 	ق

ثوقبغسلقالمالبسقثلرلةقاالتساخقفيقديجاتقحيايةقمنخفضة. 	ق
استخدوقبيامجقسيرعةقللكمراتقالصغريةقمنقالمالبسقثلرلةق 	ق

االتساخ.

القتستخدوقالغسلقالتحضرييقمديجاتقالحيايةقالعالرةقلغسلق 	ق
المالبسقثلرلةقاالتساخقأمقالب ع.

إذاقكنتقتيغبقفيقتجفرفقالمالبسقفيقمجفف،قفاختيقأعلىق 	ق
سيعةقدميانقعصيقممصىقبهاقأقناءقالغسرل.ق

القتستخدوقالمزردقمنقالمنظفقعنقالكمرةقالممصىقبهاق 	ق
مالمحددةقعلىقالعبمة.

4.2.4 تحميل الغسيل
افتحقبابقالغسالة. 1.ق

ضعقعناصيقالغسرلقفيقالغسالةقبطير ةقفضفاضة. 2.ق
ادفعقغطاءقالتحمرلقمأغل هقإلىقأنقتسمعقصمتقاإلغالق.ق 3.ق
متأكدقمنقعدوقتعلققأيقشيءقبالباب.قرتوقثفلقبابقالتحمرلق

أقناءقتشغرلقالبينامج.قرمكنقفتحقالبابقف طقبعدقفتيةقثصريةق
منقانتهاءقالبينامج.

4.2.5 سعة التحميل الصحيحة
تعتمدقأثصىقسعةقتحمرلقعلىقنمعقالمالبسقمديجةقاالتساخق

مبينامجقالغسرلقالميجمة.
ستعملقالغسالةقتل ائراًقعلىقتعدرلقم دايقالمراهقمفً اقلمزنقالغسرلق

بها.

A!تحذير 
ق اتبعقاإليشاداتقالمايدةقفيق"جدملقالبيامجقماالستهالك".ق	

عندقمضعقحملقزائدقبالغسالةقرضعفقأداءقالغسالة.ق
باإلضافةقإلىقذلك،قثدقتحدثقمشكالتقاالهتزازقمالضمضاء.

4.2.6 استخدام مسحوق التنظيف والُمنعم

Cمعلومات

ق عندقاستخداوقالمنظف،قالمنعو،قالنشا،قصباغةقاألثمشة،ق	
المبرض،قمزرلقاأللمان،قأمقمزرلقالكلس،قاثيأق

تعلرماتقجهةقالتصنرعقالمكتمبةقعلىقالعبمةقماتبعق
الم ادريقالمحددة.قاستخدوقكمبقالمعاريةقإنقمجد.

132
رتكمنقديجقمساحرققالتنظرفقمنق

قالقةقم صميات:
-ق)1(قللغسلةقالتحضريرة

-ق)2(قللغسلةقاليئرسرة
-ق)3(قللمنعمات

(قباإلضافةقإلىقذلك،قتمجدق -ق)
ثطعةقسرفمنقفيقم صميةقالمنعو.

 مسحوق التنظيف والُمنعمات ومواد التنظيف األخرى
أضفقمسحمققالغسرلقمالُمنعماتقثبلقبدءقتشغرلقبينامجق 	ق

الغسرل.
أقناءقدميةقالغسرل،قالقتتيكقممزعقالمنظفقمفتمًحا! 	ق

عندقاستخداوقأحدقالبيامجقبدمنقالغسلةقالتحضريرة،قالقرنبغيق 	ق
مضعقمسحمققغسرلقفيقم صميةقالغسلةقالتحضريرةق

)م صميةقيثو.ق"1"(.ق
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4.1.5 توصيل خرطوم الصرف بفتحة الصرف
ثوقبتقبرتقطيفقخيطموقالصيفقمباشيةقبفتحةقالصيف،ق 	ق

أمقالميحاض،قأمقحمضقاالستحماو.ق

A!تنبيه 
ق ثدقُرغميقمنزلكقبالماءقإذاقانفلتقالخيطموقمنقمبرتهقأقناءق	

تصيرفقالماء.قكماقريجىقاالنتباهقإلىقخطيقاإلصابةق
بحيمققبسببقديجاتقحيايةقالغسرلقالميتفعة!قلمنعق

هذهقالمماثفقمللتأكدقمنقأداءقالغسالةقبالنسبةقللمراهق
علىقنحمقجرد،قمعملرةقالتصيرفقبدمنقآرةقمشكالت،ق

ثوقبإصالحقخيطموقالصيفقمتقبرتهقبإحكاو.
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	قثوقبتمصرلقالخيطموقعلىقحدقأدنىقمنقايتفاعق40قسوقمكحدق
أثصىق100قسو.

	قفيقحالةقيفعقالخيطموقبعدقمضعهقعلىقمستمىقاأليضرةقأمق
بال يبقمنقاأليضق)بماقالقر لقعنق40قسوقأعلىقاأليض(،ق
فسمفقرصبحقالتصيرفقصعًباقمرخيجقالغسرلقمبتلقكقريا.ق

لذاقريجىقاتباعقااليتفاعاتقالمحددةقفيقاليسو.
لمنعقمراهقالصيفقمنقالعمدةقإلىقالغسالةقميةقأخيى،ق 	ق

ملضمانقسهملةقالصيف،قالقتغميقطيفقالخيطموقفيقمراهق
الصيفقمالقتدخلهاقفيقفتحةقالصيفقلماقرزردقعلىق15قسو.ق

إذاقكانقطمرالً،قثوقب طعهقلرصبحقثصرًياقحسبقالحاجة.
رنبغيقتجنبققنيقطيفقالخيطموقأمقالمشيقفمثهقأمقانحشايهق 	ق

برنقمنفذقالتصيرفقمالغسالة.
إذاقكانقالخيطموقثصرًياقجًدا،قفاستخدمهقبإضافةقخيطموق 	ق

التطمرلقاألصلي.قالقرمكنقأنقركمنقالخيطموقأطملقمنق3.2ق
متي.قلتجنبقاألعطالقالناجمةقعنقتسيبقالماء،قرجبقتقبرتق

المصلةقبرنقخيطموقالتطمرلقمخيطموقالتصيرفقبإحكاوق
باالستعانةقبمشبكقمالئوقحتىقالقتنحلقمرحدثقالتسيب.

4.1.6 ضبط األرجل

A!تنبيه 
ق رجبقأنقتمضعقغسالتكقفيقمضعقمستميقممتمازنقعلىق	

أثدامهاقحتىقتعملقبصمتقمبدمنقاهتزاز.قثوقبممازنةق
الجهازقعنقطيرققضبطقاألثداو.قمإال،قف دقتتحيكقالغسالةق

منقمكانهاقمتسببقمشكالتقالتصادوقماالهتزاز.
ق القتستخدوقأيقأدماتقلفكقصمامرلقال فل.قمإالقف دقتتعيضقللتلف.	

ثوقبفكقصمامرلقال فلقعندقاألثداوقردمًرا. 1ق
اضبطقاأليجلقحتىقر فقالجهازقفيقمضعقمستٍمقممتمازٍن. 2ق

أحكوقجمرعقصمامرلقاألثفالقبالردقميةقأخيى. 3.ق

4.1.7 التوصيالت الكهربية
ثوقبتمصرلقالمنتجقبمنفذقمؤيضقمحميقبصماوقكهيبيق16ق
أمبري.قلنقتكمنقالشيكةقمسئملةقعنقأيقتلفقثدقرحدثقعندق

استخداوقالغسالةقدمنقتأيرضقحسبقماقرتفققمعقال ماعدقالمحلرة.
رنبغيقأنقتتمافققالتمصرالتقمعقال ماعدقالمحلرةقللتمصرل. 	ق
رجبقأنقتكمنقتمصرالتقاألسالكقلدائيةقالمأخذقالكهيبائيق 	ق

كافرةقلتلبرةقاحتراجاتقاألجهزة.قرمصىقباستخداوقثاطعق
.)GFCI(الدائيةقالكهيبائرةقالمعربةق

رجبقأنقرظلقثابسقكبلقالطاثةقفيقمكانقسهلقالمصملقإلرهق 	ق
بعدقالتيكرب.

إذاقكانتقال رمةقالحالرةقللمصهيقأمقثاطعقالترايقفيقالمنزلق 	ق
أثلقمنق16قأمبري،قفاستخدوقكهيبائيقمؤهلقلتيكربقمصهيق

16قأمبري.
الجهدقالكهيبيقالمحددقفيقثسوق"المماصفاتقالفنرة"قرجبقأنق 	ق

ركمنقمسامًراقللجهدقالكهيبيقللممصالتقاليئرسرة.
القت وقبعملقالتمصرالتقعبيقكابالتقتطمرلقأمقثمابسقمتعددة. 	ق

A!تنبيه 
ق رجبقاستبدالقكابلقالطاثةقالتالفقبماسطةق	

مكالءقالخدمةقالمعتمدرن.

4.1.8 االستخدام األولي
ثبلقالبدءقفيقاستخداوقالجهاز،ق
تأكدقمنقإتماوقاإلعداداتقمأنهاق

تتمافققمعق"التعلرماتقالهامة

للسالمةقمالبرئة"،قمالتعلرماتقفيقثسوق"التيكرب".
لتجهرزقالغسالةقللغسرل،قثوقبالتشغرلقأمالًقببينامجق"تنظرفق

الحلة".قإذاقلوقركنقهذاقالبينامجقمتاًحاقفيقغسالتك،قثوقبتطبرقق
الطير ةقالمشايقإلرهاقفيقال سوق4.4.2.

Cمعلومات

ق استخدوقمضادقاليماسبقالمناسبقللغساالت.	
ق ثدقرتب ىقبعضقالماءقفيقالغسالةقنترجةقعملراتق	

مياثبةقالجمدة.قالقرعدقهذاقاألميقمضًياقبالمنتج.
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التركيب  4.1
قاستعنقبأثيبقمكرلقخدمةقمعتمدقلتيكربقالمنتج.ق 	ق

قإعدادقالمكانقمالتجهرزاتقالكهيبرةقمتجهرزاتقإمدادقالماءق 	ق
متصيرفهقفيقمكانقالتيكربقرعدقمنقمسئملرةقالعمرل.ق

تأكدقمنقعدوقانقناءقمدخلقالماءقمخياطروقالتصيرفقمأرًضاق 	ق
كبلقالطاثة،قأمقانحشايهاقأمقتش  هاقأقناءقدفعقالمنتجقفيق

مكانهقبعدقإجياءاتقالتيكربقأمقالتنظرف.ق
تأكدقمنقإجياءقالتيكربقمالتمصرالتقالكهيبائرةقللجهازق 	ق

منقخاللقفنيقخدمةقمعتمد.قجهةقالتصنرعقغريقمسؤملةقعنق
األعطالقالمتيتبةقعنقإجياءاتقر موقبهاقشخصقغريقمعتمد.ق
ثبلقالتيكرب،قرجبقالتأكدقبصيًراقمنقخلمقالمنتجقمنقالعرمب.ق 	ق

مفيقحالةقمجمدقعرمبقالقت وقبتيكربه.قرمكنقأنقتمقلق
المنتجاتقالتالفةقخطًياقعلىقسالمتك.

4.1.1 المكان المالئم للتركيب
ضعقالجهازقعلىقأيضرةقصلبةقممستمرة.قالقتضعهقعلىق 	ق

السجادقذمقالمبيقالكقرفقأمقأسطحقمشابهة.
ثدقرصلقالمزنقاإلجماليقللغسالةقمالمجففق-فيقحالةق 	ق

امتالئهما-قممضعهماقفمققبعضقإلىق180قكجوقت يرًبا.قضعق
الغسالةقعلىقأيضرةقصلبةقمقابتةقتستطرعقتحملقق لقالغسالة!

القتضعقالغسالةقفمققكبلقالطاثة. 	ق
القت وقبتيكربقالجهازقفيقبرئاتقحرثقتنخفضقفرهاقديجةق 	ق

الحيايةقعنق0قديجةقمئمرة.
ُر تيحقتيكقفجمةقعلىقجانبيقالجهازقللحدقمنقاالهتزازق 	ق

مالضمضاء
القتضعقالجهازقعلىقأيضرةقمنحديةقأمقبجمايقالحمافقأمق 	ق

علىقمنصة.
القتضعقمصاديقالحيايةقمقلقالمماثدقالمسطحة،قالمكماة،ق 	ق

األفيان،قمماقإلىقذلكقعلىقالغسالةقمالقتستخدمهاقعلىق
المنتج.

4.1.2 إزالة دعامة التغليف

ثوقبإمالةقالغسالةقللخلفقإلزالةقدعامةق
التغلرف.قأزلقدعامةقالتغلرفقعنق
طيرققسحبقالشيرط.قالقت وقبهذهق

العملرةقبنفسك.ق

4.1.3 إزالة أقفال تأمين النقل
ثوقبفكقجمرعقالمسامريقبمفتاحقمناسبقحتىقتتحيكقبحيرة. 1ق

ثوقبإزالةقمسامريقأمانقالن لقبتدمريهاقبيفق. 2ق
أدخلقالغطاءقالبالستركيقفيقالعبمةقالتيقتحتميقعلىقدلرلق 3ق

المستخدوقفيقالفتحاتقالتيقعلىقاللمحةقالخلفرة.

A!تنبيه 
ق ثوقبإزالةقأحزمةقاألمانقللن لقثبلقتشغرلق	

الغسالة!قمإالقف دقتتعيضقللتلف.

Cمعلومات
ق احتفظقبمسامريقتأمرنقالن لقبمكانقآمنقإلعادةقاستخدامهاق	

عندقالحاجةقإلىقن لقالغسالةقمجدًداقفيقالمست بل.
ق ثوقبتيكربقمسامريقسالمةقالن لقبتيتربق	

معكمسقإلجياءاتقالفك.
ق القت وقمطلً اقبتحيركقالغسالةقبدمنقتقبرتق	

مسامريقتأمرنقالن لقفيقمماضعهاقجرًدا!

4.1.4 توصيل مصدر إمداد الماء

Cمعلومات
ق ضغطقإمدادقالماءقالمطلمبقلتشغرلقالغسالةقرتيامحقبرنق	

1قمق10قبايق)0.1ق–ق1قملليقباسكال(.قرلزوقتدفققمنق
10قإلىق80قلتيقماءقفيقالدثر ةقمنقالصنبميقمفتمحقبشكلق
كاملقلكيقتعملقالغسالةقبطير ةقسلسة.قثوقبتمصرلقصماوق

خفضقضغطقالماءقإنقكانقضغطقالماءقأعلىقمنقذلك.

A!تنبيه 
ق مرياعىقعدوقتمصرلقالغساالتقذاتقمنفذقدخملقالماءق	

الفيديقبصنبميقالماءقالساخن.قمفيقهذهقالحالةقسرتلفق
الغسرلقأمقستتحملقالغسالةقإلىقمضعقالحمارةقملنقتعمل.

ق القتستخدوقخياطروقمداخلقالماءقال درمةقأمق	
المستخدمةقفيقالغسالةقالجدردة.قحرثقأنهاق

ثدقتتسببقفيقحدمثقب عقبالمالبس.

أحكوقتقبرتقصمامرلقالخيطموقبالرد.قالقتستخدوقأداةقعندق 1ق
يبطقالصمامرل.

عندقإتماوقتمصرلقالخيطمو،قتح ققماقإذاقكانقهناكقمشكالتق 2ق
فيقالتسيبقعندقن اطقالتمصرلقبفتحقالصنبميقتماماً.قمفيق

حالةقمجمدقأيقتسيربقأغلققالصنبميقمأزلقالصمملة.قأعدق
يبطقالصامملةقبإحكاوقبعدقالكشفقعلىقالعازل.قلمنعقتسيبق
المراهقمالتلفراتقالناتجةقعنقذلك،قحافظقعلىقالصنابريقمغل ةق

عندماقالقتستخدوقالجهاز.
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المواصفات الفنية  4
Bekoاسوقالمميدقأمقالعالمةقالتجايرة

XBCق7512قWTVاسوقالممدرل
7السعةقالم ديةق)كجو(ق

1000أثصىقسيعةقللعصيق)لفةقفيقالدثر ة(
Noمدمج

84االيتفاعق)سو(
60العيضق)سو(

55العمقق)سو(
62المزنقالصافيق)+/-قكجو(

مدخلقمراهقمحردق/قمدخلقمراهققنائي
	ق/ق-

	قمتاح
50Hzق/قVق230الترايقالكهيبيق)فملت/هيتز(

10إجماليقالترايق)باألمبري(
ق2200الطاثةقالكلرةق)مات(

9210كمدقالممدرلقاألساسي
ثدقتخضعقمماصفاتقهذاقالجهازقللتغرريقدمنقإخطايقمسبققألغياضقتحسرنقجمدةقالمنتج.
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2  تعليمات هامة للسالمة والبيئة
WEEE 2.1 االلتزام بتوجيهات

قرتمافققهذاقالجهازقمعقتمجرهاتقWEEEق
األميمبرةق)EU/2012/19(.ققرحملقهذاق

الجهازقيمزقتمضرحيقلنفاراتقاألجهزةق
.)WEEE(الكهيبائرةقماإللكتيمنرةق

توقتصنرعقهذاقالمنتجقباستخداوقأجزاءقمممادقعالرةقالجمدةق
رمكنقإعادةقاستخدامهاقكماقأنهاقمناسبةقإلعادةقالتدمري.قملذا،قالق

تتخلصقمنقهذاقالمنتجقمعقالنفاراتقالمنزلرةقالعادرةقفيقنهارةق
صالحرتهقللعمل.قمعلركقأنقتأخذهقإلىقميكزقتجمرعقخاصق

بإعادةقتدمريقاألجهزةقالكهيبرةقماإللكتيمنرة.قريجىقاستشايةق
الجهاتقالمحلرةقلمعيفةقأثيبقميكزقتجمرع.ق

:RoHSالتمافققمعقتمجرهاتق
رتمافققالجهازقالذيقثمتقبشيائهقمعقتمجرهاتقRoHSقEUق

)EU/2011/65(.ققمالقرحتميقعلىقممادقضايةقأمقمحظميةق
منقتلكقالمايدةقبالتمجرهات.

2.2 بيانات التعبئة
توقتصنرعقممادقالتعبئةقالخاصةقبالمنتجقمنقممادق ق

ثابلةقإلعادةقالتدمريقبماقرتفققمعق"ثمانرنقالبرئةقال ممرة".قالق
تتخلصقمنقممادقالتعبئةقمعقالنفاراتقالمنزلرةقأمقالنفاراتق
األخيى.قعلركقأنقتأخذهاقإلىقمياكزقتجمرعقممادقالتعبئةق

المخصصةقبماسطةقالجهاتقالمحلرة.

3 الغرض من االستخدام
قهذاقالمنتجقمصموقلالستخداوقالمنزلي.قمغريقمناسبق 	ق

لالستخداوقالتجاييقمرجبقأالقرستخدوقفيقغريقالغيضق
المخصصقله.

قتستخدوقهذهقالغسالةقف طقلغسلقمتجفرفقالمالبسقالمحددةقفيق 	ق
هذاقالدلرل.

قتخليقجهةقالصنعقطيفهاقمنقأيقمسؤملرةقمتيتبةقعلىق 	ق
االستخداوقأمقالن لقغريقالصحرح.

قعميقخدمةقالجهازق10قسنمات.قخاللقهذهقالفتية،قسرتوق 	ق
استبدالقثطعقالغرايقاألصلرةقلتشغرلقالجهازقبشكلقسلرو.
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1.3 سالمة األطفال
Aتنبيه!ق

ق رمكنقاستخداوقهذاقالمنتجقمنقطيفق	 	

سنماتق 8ق بعميق هوق الذرنق األطفالق
فأكقيقماألفيادقذميقاإلعاثةقالبدنرة،ق
أمقالحسرة،قأمقالذهنرةقأمقالذرنقلرسق
لدرهوقالخبيةقمالمعيفةقالكافرةقطالماق
مديبرنق أمق لليثابةق خاضعرنق أنهوق
المنتجق لهذاق اآلمنق االستخداوق بشأنق
ممخاطيه.قرجبقعلىقاألطفالقعدوق
ر موق أالق رجبق الجهاز.ق بهذاق العبثق
مالتنظرفق الصرانةق بأعمالق األطفالق
شخصق علرهوق رشيفق كانق إذاق إالق
عنق عميهوق ر لق الذرنق األطفالق ما.ق
إبعادهوقعنق رتوق أنق رتعرنق أعماوق 3ق

الجهازقإالقإذاقماقتوقمياثبتهوقجرًدا.
ق ثدقتكمنقممادقالتعبئةقخطريةقعلىق	 	

فيق التغلرفق ممادق ضعق األطفال.ق
مكانقآمنقبعرًداقعنقمتناملقاألطفال.

ق علىق	 خطيةق الكهيبرةق األجهزةق 	

األطفال.قلذا،قابققاألطفالقبعرًداقعنق
تسمحق مالق تشغرلها.ق أقناءق الغسالةق
لهوقبالعبثقفيقالغسالة.قاستخدوقثفلق
العبثق منق األطفالق لمنعق األطفالق

بالغسالة.
ق القتنسىقإغالققبابقالتحمرلقعندق	 	

تيكقمكانقمجمدقالغسالة.
ق المنظفاتق	 كافةق بتخزرنق ثوق 	

ماإلضافاتقفيقمكانقآمنقبعرًداقعنق
خاللق منق مذلكق األطفالق متناملق
أمق المنظفاتق حامرةق غطاءق إغالقق

إثفالقعلبةقالمنظفات.

1.4 السالمة الكهربائية

B!خطر
ق رجبق	 عاطلة،ق الغسالةق كانتق إذاق 	

تصلرحهاق توق إذاق إالق تشغرلهاق رتوق أالق
منقثبلقميكزقصرانةقمعتمد.قخطيق

الصع ةقالكهيبائرة!
ق لالستميايق	 الغسالةقمصممةق هذهق 	

الترايق عمدةق حالةق فيق العملق فيق
الكهيبيقبعدقان طاعه.قإذاقكنتقتيردق
"إلغاءق ثسوق ياجعق البينامج،ق إلغاءق

البينامج".
ق ثوقبتمصرلقالمنتجقبمنفذقمؤيضق	 	

محميقبصماوقكهيبيق16قأمبري.قالق
تهملقتيكربقالتأيرضقبماسطةقفنيق
الشيكةق تكمنق لنق مؤهل.ق كهيبائيق
مسئملةقعنقأيقتلفراتقثدقتنشأقعندق
استخداوقالغسالةقبدمنقطيفقأيضيق

بماقرتفققمعقال ماعدقالمحلرة.
ق القتغسلقالغسالةقبصبقالماءقفمثهاق	 	

خطيق مطلً ا!ق علرهاق الماءق يشق أمق
الصع ةقالكهيبائرة!

ق القتلمسقم بسقكابلقالطاثةقبأرديق	 	

لنزعق الطاثةق كابلق تمسكق الق مبتلة!ق
ثابسقاآللة،قعلركقدائماًقنزعقال ابسق
بإمساكقالم بسقبأحدقاألردي،قمسحبق

ال ابسقبالردقاألخيى.
ق أقناءق	 الغسالةق فصلق مرجبق 	

الصرانة،ق التيكرب،ق إجياءاتق
التنظرف،قماإلصالح.

ق فيقحالةقتلفقكبلقالطاثة،قرجبق	 	

المصنعة،ق الشيكةق استبدالهقبماسطةق
شخصق أمق البرع،ق بعدق ماق خدمةق أمق
أنق )مرفضلق المؤهالتق نفسق لدرهق
ماق شخصق أمق كهيباء(،ق فنيق ركمنق
المخاطيق لتجنبق المستميدق رعرنهق

المحتملة.



تعليمات السالمة العامة  1
رشملقهذاقال سوقتعلرماتقاألمنقمالتيقثدقتساعدق
اإلصاباتق ممخاطيق اإلصاباتق منعق علىق
الخطرية.قجمرعقأنماعقالضماناتقتكمنقباطلةق

إذاقلوقرتوقاتباعقهذهقالتعلرمات.
1.1 سالمة الحياة والمنشآت

A!تنبيه 
ق القتضعقالمنتجقعلىقأيضرةقمغطاةق	 	

بالسجاد.قستسخنقاألجزاءقالكهيبائرةق
حرثقأنقالهماءقالقرمكنهقالدميانقمنق
تحتقالجهاز.قمهمقماقثدقرتسببقفيق

حدمثقمشكالتقبالغسالة.
ق انزعقثابسقالجهازقإذاقلوقركنقثردق	 	

االستخداو.
ق ر موقميكزقالخدمةقالمعتمدقدائًماق	 	

بإجياءاتقالتيكربقماإلصالح.قجهةق
التصنرعقغريقمسؤملةقعنقاألعطالق
بهاق ر موق إجياءاتق عنق المتيتبةق

شخصقغريقمعتمد.
ق رجبقالتأكدقمنقيبطقخيطموقإمدادق	 	

معدوق التصيرفق مخيطموق الماءق
تلفهما.قمإال،قثدقرحدثقتسيبقللمراه.

ق داخلق	 مراهق هناكق التزالق برنماق 	

الجهاز،قالقتفتحقبابقالتحمرلقمالقت وق
خطيق فسرحدثق مإال،ق الفلتي.ق بإزالةق
اإلصابةق أمق الساخنق الماءق انسكابق

منه.

ق القتفتحقبابقالتحمرلقعندماقركمنق	 	

بال فلقعنمةقمطلً ا.قرمكنقفتحق مغلً اق
انتهاءق منق دثائقق بضعةق بعدق البابق
بابق فتحق حالةق فيق الغسرل.ق دميةق
مركانركرةق تتلفق ف دق عنمة،ق التحمرلق

ال فلقمالباب.
ق مالُمنعماتق	 المنظفاتق استخدوق 	

مالممادقاإلضافرةقالمناسبةقللغساالتق
األتمماتركرةقف ط.

ق اتبعقالتعلرماتقعلىقملصققاألثمشةق	 	

معبمةقالمنظف.

1.2 سالمة األسطح الساخنة
A!تنبيه

ق ديجاتق	 عندق الغسرلق أقناءقغسلق 	

حيايةقميتفعة،قسرصبحقزجاجقبابق
هذهق إلىق مبالنظيق ساخناً.ق التحمرلق
الح ر ة،قمأقناءقعملرةقالغسرل،قعلركق
إب اءقاألطفالقبعرداًقعنقبابقتحمرلق

الجهازقلمنعهوقمنقلمسه.

توقتصنرعقهذاقالمنتجقباستخداوقأحدثقالت نراتقباستخداوقطيققصدر ةقللبرئة.
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