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•  يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الُكتيِّب لضمان سالمتك، وذلك للحد من 

مخاطر التعرض للحرائق أو االنفجارات أو الصدمات الكهربائية أو لمنع تلف 
الممتلكات أو ا�صابة الشخصية أو الوفاة.

•  هذا الجهاز غير معد لالستخدام من قِبل أشخاص (بما في ذلك ا�طفال) ممن 
لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم 

يتم مراقبتهم وتوجيه ا�رشادات إليهم بخصوص استخدام هذا الجهاز من قِبل 
الشخص المسؤول عن سالمتهم.

•  في حال تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله عن طريق الجهة الُمصنِّعة أو وكيل 
الخدمات التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس مستوى الكفاءة وذلك بغرض 

تجنب أي مخاطر.
•  يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الغسالة، وينبغي عدم 

إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
•  ينبغي أال يكون هناك أي عوائق مثل السجاد تعوق فتحات التهوية.

•  هذا الجهاز معد لالستخدام في ا�غراض المنزلية وا�غراض المماثلة مثل:

−  أماكن إعداد الطعام في المحالت والمكاتب وأماكن العمل ا�خرى.
−  المنازل في القرى وا�رياف. 

−  الفنادق والنÇُزل وا�ماكن السكنية ا�خرى.
−  ا�ماكن التي تكفل المبيت وا�فطار.

−  المناطق المخصصة لالستخدام المشترك في الشقق أو في المغاسل اÉلية.

•  يجب مراقبة ا�طفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
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تعليمات السالمة تعليمات السالمة

تحذير!！

تنبيه!

مالحظة!

تشير هذه الرموز والكلمات التحذيرية إلى حالة خطرة محتملة والتي قد ينتج عنها 
حالة وفاة أو إصابات إال إذا تم تجنبها.

تشير هذه الرموز والكلمات التحذيرية إلى حالة خطرة محتملة والتي قد ينتج عنها 
إصابات بسيطة أو ثانوية أو تلف في الممتلكات أو البيئة.

تشير هذه الرموز والكلمات التحذيرية إلى حالة خطرة محتملة والتي قد ينتج عنها 
حالة وفاة أو إصابات بسيطة أو ثانوية.

الصدمة الكهربائية!

تحذير!！

• هذه الغسالة ُمصممة لالستخدام المنزلي فقط.
• ال تضع الغسالة في مكان رطب. 

ار أثناء تشغيل الغسالة. • ال تضع يديك داخل حوض التجفيف الدوَّ
ار في غضون 15 ثانية بعد فتح الغطاء، يُرجى التوقف  • في حالة عدم توقف حوض التجفيف الدوَّ

عن استخدام الغسالة وإعادتها ل²صالح.
• قبل البدء في عملية الصيانة، افصل الجهاز من قابس الكهرباء الرئيسي.

• افصل الجهاز دائمًا واغلق مصدر المياه بعد االستخدام. أقصى ضغط مياه في فتحة دخول المياه 
بوحدة باسكال. أدنى ضغط مياه في فتحة دخول المياه بوحدة باسكال.

• لضمان سالمتك، يجب إدخال قابس الطاقة في مقبس ثالثي القطب متصل با«رضي. تحقق منه 
بعناية وتأكد أن المقبس متصل با«رض بصورة مناسبة وموثوقة.

• تأكد من توصيل أجهزة المياه والكهرباء من قِبل فني مؤهل ووفقًا لتعليمات الجهة المصنعة 
وأنظمة السالمة المحلية.

الطراز

0.03 ميجا باسكال ~0.8 ميجا باسكال 16.0 كجم
0.03 ميجا باسكال ~0.8 ميجا باسكال 16.0 كجم

ضغط المياه القياسي سعة الغسيل

WMHA-1666WTL61
WMHA-1666STL62

0.03 ميجا باسكال ~0.8 ميجا باسكال 16.0 كجم WMHA-1666RTL64
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•  يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الُكتيِّب لضمان سالمتك، وذلك للحد من 

مخاطر التعرض للحرائق أو االنفجارات أو الصدمات الكهربائية أو لمنع تلف 
الممتلكات أو ا�صابة الشخصية أو الوفاة.

•  هذا الجهاز غير معد لالستخدام من قِبل أشخاص (بما في ذلك ا�طفال) ممن 
لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم 

يتم مراقبتهم وتوجيه ا�رشادات إليهم بخصوص استخدام هذا الجهاز من قِبل 
الشخص المسؤول عن سالمتهم.

•  في حال تلف سلك الكهرباء، يجب استبداله عن طريق الجهة الُمصنِّعة أو وكيل 
الخدمات التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس مستوى الكفاءة وذلك بغرض 

تجنب أي مخاطر.
•  يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الغسالة، وينبغي عدم 

إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
•  ينبغي أال يكون هناك أي عوائق مثل السجاد تعوق فتحات التهوية.

•  هذا الجهاز معد لالستخدام في ا�غراض المنزلية وا�غراض المماثلة مثل:

−  أماكن إعداد الطعام في المحالت والمكاتب وأماكن العمل ا�خرى.
−  المنازل في القرى وا�رياف. 

−  الفنادق والنÇُزل وا�ماكن السكنية ا�خرى.
−  ا�ماكن التي تكفل المبيت وا�فطار.

−  المناطق المخصصة لالستخدام المشترك في الشقق أو في المغاسل اÉلية.

•  يجب مراقبة ا�طفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.


