
Washing Machine
User manual
WW9*K5*****(*)/WW8*K5*****(*)/WW7*K5*****(*)

DC68-03654R-08

Untitled-2   1 3/16/2018   3:30:16 PM



English2 

C
o

n
ten

ts

Contents

Safety information 4

What you need to know about the safety instructions 4
Important safety symbols 4
Important safety precautions 5
Critical installation warnings 6
Installation cautions 8
Critical usage warnings 8
Usage cautions 10
Critical cleaning warnings 13

Installation 14

What’s included 14
Installation requirements 16
Step-by-step installation 18

Before you start 25

Initial settings 25
Laundry guidelines 25
Detergent drawer guidelines 28

Operations 31

Control panel 31
Simple steps to start 33
Cycle overview 34
Special features 38
Settings 40

Maintenance 41

Eco drum clean  41
Smart Check  42
Emergency drain 43
Cleaning 44
Recovery from freezing 48
Care against an extended time of disuse 48

Untitled-2   2 3/16/2018   3:30:17 PM



English 3 

C
o

n
ten

ts

Troubleshooting 49

Checkpoints 49
Information codes 52

Specifications 56

Fabric care chart 56
Protecting the environment 57
Specification sheet 58
Information of main washing cycles 63

Untitled-2   3 3/16/2018   3:30:17 PM



English4 

Safety information
Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important 
information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to 
read this manual to take full advantage of your washing machine’s many benefits and 
features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently 
operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the 
manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance 
only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible 
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, 
caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of 
your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not 
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your 
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or 
property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
Safety
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These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. 
To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care 
when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons 
when using your appliance, follow basic precautions, including the 
following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

3. Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.
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4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and 
old hose-sets should not be reused.

6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must 
not obstruct the openings.

7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept 
away unless continuously supervised.

8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting 
of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through 
an external switching device, such as a timer, or connected to a 
circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service 
company.

• Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the 
product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the 
socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

• Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power 
cord may result in electric shock or fire.

• Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the 
product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the 
power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and 
contact points using a dry cloth on a regular basis.

• Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
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• Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

• If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires 
within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

• If a child places a bag over its head, it may suffocate. 

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service 
centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

• This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
• Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure 

that it is in accordance with local and national regulations. 

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to 
direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

• Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

• This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

• This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

• This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, 
insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the 
appliance.

• This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

• Unplug the power plug by holding the plug.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
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This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the 
drain pipes are accessible.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

• Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

• Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with 
the product.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact 
your nearest service centre.

• Do not touch the power plug with wet hands.
• Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power 
plug immediately and contact your nearest service centre.

• Failure to do so may result in electric shock or fire. 

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately 
without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

• Do not use a ventilating fan.
• A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the 
appliance, remove the washing machine door lever.

• If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the 
washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol 
or other inflammable or explosive substances.

• This may result in electric shock, fire, or an explosion.
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Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature 
washing/drying/spinning).

• Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be 
slippery. This may result in injury.

• Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

• This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

• This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in 
progress.

• Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in 
electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do 
not let children climb in or onto the appliance.

• This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

• This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and 
pull it straight out of the outlet.

• Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

• Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
• When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service 

centre.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug 
the power plug.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or 
during a thunder or lightning storm.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact 
your nearest Samsung Customer Service.

• This may result in electric shock or fire.
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Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine 
door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped 
inside.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, 
dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, 
soft cloth.

• Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing 
machine.

• If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water 
tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

• The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product 
part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

• If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it 
may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get 
caught in the door.

• If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the 
washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

• Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign 
substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

• If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may 
cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and 
that there is no water leak before using the product.
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• If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water 
leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the 
product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no 
responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from 
such misuse. 

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted 
cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

• This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

• As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems 
with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

• This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the 
water.

• This may result in burns or injury.

If the water temperature is high before drain, it take time until the temperature goes 
down, and it can be different depending on internal temperature.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has 
a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, 
sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

• Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. 
This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing 
due to abnormal vibrations.

• Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may 
come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a 
drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

• This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

• This may result in burns.
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Do not insert your hand into the detergent drawer.

• This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
• The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. 

Remove the guide when using powder detergent.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the 
washing machine.

• This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of 
pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

• This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare 
shops or massage clinics.

• This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long 
periods of time.

• This may cause the drum to rust.
• If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to 

the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry 
contaminated by dry cleaning detergent.

• This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the 
oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

• This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

• If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems 
with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

• Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

• If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
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• Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause 
extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended 
cycle, water temperature and additional functions.

• This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children’s fingers are not caught in the door when you close it.

• Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

• This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.
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Installation
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine 
and to prevent accidents when doing laundry.

What’s included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with 
the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

06

08

07

01

02

03

04

05

12

09

10

11

01 Release lever 02 Detergent drawer 03 Control panel

04 Door 05 Drum 06 Pump filter

07 Emergency drain tube 08 Filter cover 09 Worktop

10 Power plug 11 Drain hose 12 Levelling feet
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Spanner Bolt caps Hose guide

Cold water hose Hot water hose Liquid detergent guide

NOTE

• Bolt caps: The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
• Hot water hose: Applicable models only.
• Liquid detergent guide: Applicable models only.
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Installation requirements

Electrical supply and grounding
• AC 220 V / 50 Hz fuse or circuit breaker 

is required.
• Use an individual branch circuit specific 

to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing 
machine comes with a power cord 
featuring a three-prong grounding plug for 
use in a properly installed and grounded 
outlet.

Check with a qualified electrician or 
service person if you are not sure about 
the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does 
not fit the outlet, call a qualified electrician 
to install a proper outlet.

WARNING

• Do NOT use an extension cord.
• Use only the power cord that comes 

with the washing machine.
• Do NOT connect the ground wire to 

plastic plumbing, gas lines, or hot water 
pipes.

• Improperly connected grounding 
conductors may cause electric shock.

Water supply
A proper water pressure for this washing 
machine is between 50 kPa and 800 
kPa. Water pressure less than 50 kPa 
may cause the water valve not to close 
completely. Or, it may take longer to fill 
the drum, causing the washing machine to 
turn off. Water taps must be within 120 
cm from the rear of the washing machine 
so that the provided inlet hoses reach the 
washing machine.

To reduce the risk of leaks:

• Make sure water taps are easily 
accessible.

• Turn off the taps when the washing 
machine is not in use.

• Check for any leaks at the water inlet 
hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washing machine for 
the first time, check all connections at the 
water valve and taps for any leaks. 

Drain
Samsung recommends a standpipe in 
height of 60-90 cm. The drain hose must 
be connected through the hose clip to the 
standpipe, and the standpipe must fully 
cover the drain hose.

Untitled-2   16 3/16/2018   3:30:19 PM



English 17 

In
stallatio

n

Flooring
For best performance, the washing 
machine must be installed on a solid floor. 
Wood floors may need to be reinforced 
to minimize vibration and/or unbalanced 
loads. Carpeting and soft tile surfaces are 
not a good resistance to vibrations and 
may cause the washing machine to move 
slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washing machine on a 
platform or a poorly supported structure. 

Water temperature
Do not install the washing machine in 
areas where water may freeze as the 
washing machine always retains some 
water in its water valves, pumps, and/or 
hoses. Frozen water left in the connection 
parts may cause damage to belts, the 
pump, and other components of the 
washing machine.

Alcove installation
Minimum clearance for stable operation:

Sides 25 mm

Top 25 mm

Rear 50 mm

Front 550 mm

If both the washing machine and a dryer 
are installed in the same location, the front 
of the alcove must have at least a 550 mm 
unobstructed air opening. Your washing 
machine alone does not require a specific 
air opening.
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Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

• Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
• Away from direct sunlight
• Adequate room for ventilation and wiring
• The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
• Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts

Unpack the product package and remove 
all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of 
the machine using the supplied spanner.

2. Fill the holes with the supplied plastic 
bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.

WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic 
bags, polystyrene, etc.) out of children’s reach. 
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STEP 3 Adjust the levelling feet

1. Gently slide the washing machine into 
position. Excessive force may damage 
the levelling feet.

2. Level the washing machine by manually 
adjusting the levelling feet.

3. When levelling is complete, tighten the 
nuts using the spanner.

STEP 4 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through 
connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, 
go to 7.

A

B

Connect the water hose to the water tap.

1. Remove the adaptor (A) from the water 
hose (B).

2. Use a Philips screwdriver to loosen four 
screws on the adaptor.
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C

3. Hold the adaptor and turn part (C) in 
the arrow direction to loosen it by 5 
mm (*). 

C

4. Insert the adaptor into the water tap, 
and tighten the screws while lifting up 
the adaptor.

5. Turn part (C) in the arrow direction to 
tighten it.

D

6. While holding down part (D), connect 
the water hose to the adaptor. Then, 
release part (D). The hose fits into the 
adaptor with a clicking sound.

7. If you are using a screw type of water 
tap, use the provided screw-type 
adaptor to connect to the water tap as 
shown.
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8. Connect the other end of the water 
hose to the inlet valve on the back of 
the washing machine. Turn the hose 
clockwise to tighten.

9. Open the water tap and check if there 
are any leaks around the connection 
areas. If there are water leaks, repeat 
the steps above. 

WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect from the 
electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause 
electric shock. 

CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a 
longer, high-pressure hose.

NOTE

• After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by 
pulling the water hose downwards.

• Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the 
spacer ring before inserting the tap into the adaptor.
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For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water 
hose to the hot water inlet on the back 
of the machine.

2. Connect the other end of the hot water 
hose to the hot water tap.

Aqua stop hose (applicable models only)

A

The aqua stop hose alerts users of a risk 
of water leaks. It senses the water flow 
and turns red on the centre indicator (A) in 
case of a leak.

NOTE

The end of the aqua stop hose must be fitted to the water tap and not the machine.
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STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

A

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height 
of between 60 cm and 90 cm (*) from the 
floor. To keep the spout of the drain hose 
bent, use the supplied plastic hose guide 
(A). Secure the guide to the wall using a 
hook to ensure stable drainage.

ln a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink 
siphon so that the end of the hose is at 
least 60 cm above the floor.

ln a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm 
and 90 cm high (*). It is advisable to use 
a 65 cm high vertical pipe. Make sure the 
drain hose is connected to the stand pipe 
at a slant.

Drain standpipe requirements:
• Minimum diameter of 5 cm
• Minimum carry-away capacity of 

60 litres per minute
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CAUTION

Do not put the drain hose in places of 
stagnant water or ponding. The water may 
flow back to the washing machine.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220 V / 50 Hz approved electrical 
outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press Power to turn on the washing 
machine.
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Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)
Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the 
drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.

2. Hold down Temp. and Delay End simultaneously for 3 seconds to enter Calibration 
mode. The “Cb” message appears.

3. Press Start/Pause to run the Calibration cycle.

4. The drum will rotate for about 3 minutes. (The direction of the drum rotation may 
differ depending on the model.)

5. When the cycle is complete, “0” appears on the display and the washing machine will 
turn off automatically.

6. The washing machine is now ready for use.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

• Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and 
rayon.

• Colour: Separate whites from colours.
• Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing 

performance.
• Sensitivity: Wash delicate items separately for pure, new woollen items, curtains, and 

silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before 
starting the wash. 
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STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

• Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry 
items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

• If trousers or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. 
Zippers should be closed and fixed with a string.

• Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie 
the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

• Brassieres (machine washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the 
brassieres may break through and tear other laundry items.

• Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become 
caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

• Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal 
vibrations that could move the washing machine and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. When 
selecting the Prewash option, make sure to put powder-type detergent into the main wash 
compartment.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to 
not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 34.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin 
efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum 
spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less. 

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the “Ub” information code is displayed, redistribute the 
load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance. 
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STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, 
wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Make sure to use the laundry 
detergent that is designed for automatic washing machines.

NOTE

• Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the 
laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you 
are not sure about the water hardness, contact a local water authority.

• Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may 
remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the WOOL cycle, use only a neutral liquid detergent. If used 
with the WOOL cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolour the 
laundry. 

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.

1. Put the capsule in the bottom of the 
empty drum towards the rear.

2. Put the laundry in the drum on top of 
the capsule.
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CAUTION

For cycles using cold water or cycles that complete in less than one hour, it is 
recommended to use a liquid detergent. Otherwise, the capsule may not dissolve 
completely.

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for 
the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary 
wash.

A

1.  Prewash compartment: Apply 
prewash detergent.

2.  Main-wash compartment: Apply 
main-wash detergent, water softener, 
soaking detergent, bleach, and/or stain 
removers.

3.  Softener compartment: Apply 
additives such as fabric softener. Do not 
exceed the max line (A).

NOTE

The actual appearance of the softener 
guide may differ with the model.

CAUTION

• Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
• Do not use the following types of detergent in the drawer:

- Tablet or capsule types
- Ball or net types

• To prevent the compartment from clogging, concentrated or highly-enriched agents 
(fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
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• When Delay End is selected, do not apply detergent directly into the drum. Otherwise, 
this may discolour the laundry. Use the detergent drawer when Delay End is selected.

To apply washing agents to the detergent drawer

1. Slide open the detergent drawer.

2. Apply laundry detergent to the 

 main-wash compartment as 
instructed or recommended by the 
manufacturer. To use liquid detergent, 
see page 30.

A

3. Apply fabric softener to the  softener 
compartment. Do not exceed the max 
line (A).
Softener is dispensed into the wash 
during the final rinse.

4. If you want to prewash, apply 

prewash detergent to the  prewash 
compartment as instructed or 
recommended by the manufacturer.

5. Close the detergent drawer.
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CAUTION

• Do not apply powder detergent to the 
liquid detergent guide.

• Concentrated fabric softener must be 
diluted with water before applied.

• Do not apply main-wash detergent to 

the  softener compartment.

To use liquid detergent (applicable models only)

A

First insert the provided liquid detergent 

guide in the  main-wash compartment. 
Then, apply liquid detergent to the guide 
below the marked max line (A).

NOTE

• Insert the liquid detergent guide only 
after you remove the detergent drawer 
from the washing machine by pressing 
release lever (A).

• After a wash, some liquid detergent 
may remain in the detergent drawer.

CAUTION

• Do not use the Prewash function when 
you use liquid detergent.

• Remove the liquid detergent guide 
when you use powder detergent.
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Control panel

WW9*K5*****(*)

01

02

03 04 05 06 07

08

09
11

10

WW8*K5*****(*), WW7*K5*****(*)

01

02

03 04 05 06 07

08

09
11

10

01 Cycle Selector Turn the dial to select a cycle.

02 Display
The display shows current cycle information and estimated time 
remaining, or an information code when a problem occurs.

03 Temp. Press to change the water temperature for the current cycle.

04 Rinse
Press to change the rinse count for the current cycle. You can set 
the rinse count to a max of 5, depending on the cycle.
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05 Spin

Press to change the spinning speed for the current cycle. The 
revolutions per minute (RPM) differs with the model.

• Rinse Hold : The final rinse process is suspended so that 
the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a 
drain or spin process.

• No Spin : The drum does not rotate after the final drain 
process.

• Spin Only : To run the Spin Only cycle, press Spin for 3 
seconds. When the cycle time and spinning speed appear, press 
Spin repeatedly until a desired spinning speed is selected. Then, 
press Start/Pause to start the cycle. The spinning time depends 
on the selected cycle.

06 Options
Press to select an option from Intensive, and Pre Wash. Press 
again to deselect.

• Availability of the options depends on the cycle.

07 Bubble Soak
Press to activate/deactivate the Bubble Soak function. This 
function helps remove a wide variety of stubborn stains.

08 Delay End

Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based 
on your settings, the start time of the cycle will be determined 
by the machine’s internal logic. For example, this setting is useful 
for programming your machine to finish a wash at the time you 
normally return home from work.

• Press to choose a preset unit of hours.

09 Quick Wash 
15’/30’

For lightly soiled garments of less than 2 kg that you want to 
wash quickly.

• Availability of this option depends on the cycle.
• The cycle time is subject to change, depending on the detergent 

amount, water level, and contamination level of the load.

10 Power Press to turn on/off the washing machine.

11 Start/Pause Press to start or stop operation.

For more information on the options, see the “Special features” section.

*(Hold 3 sec) : Press and hold for 3 seconds.
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Simple steps to start

WW9*K5*****(*)

1

4

6

2

53

WW8*K5*****(*), WW7*K5*****(*)

1

4

6

2

53

1. Press Power to turn on the washing machine.

2. Turn the Cycle Selector to select a cycle.

3. Change the cycle settings (Temp., Rinse, and Spin) as necessary.

4. To add an option, press Options. Use the button again to choose a preferred item.

5. The machine provides two respective buttons for Bubble Soak and Delay End for easy 
access. If you want to use one of these options, press the corresponding button.

6. Press Start/Pause.

To change the cycle during operation
1. Press Start/Pause to stop operation.

2. Select a different cycle.

3. Press Start/Pause again to start the new cycle.
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Cycle overview

Standard cycles

Cycle Description & Max load (kg)

COTTON

• For cottons, bed linens, table linens, underwear, 
towels, or shirts. The washing time and the rinse 
count are automatically adjusted according to the 
load.

Max

 COTTON

• Optimal performance with lower energy for cotton 
fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, 
or shirts. For energy saving, the actual washing 
temperature may be lower than specified.

Max

SYNTHETICS
• For blouses or shirts that are made of polyester 

(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.
4

 WOOL

• Specific for machine-washable wool for loads less 
than 2.0 kg.

• The WOOL cycle features gentle cradling and soaking 
to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.

• A neutral detergent is recommended.

2

SPIN (7, 8 kg model 
only)

• Featuring an additional spin process to effectively 
remove moisture from laundry.

-

DENIM (9 kg model 
only)

• Featuring a higher water level in the main wash 
and an extra rinse cycle to ensure that no powder 
detergent remains.

3

RINSE+SPIN
• Featuring an additional rinse process after applying 

fabric softener to the laundry.
-

ECO DRUM CLEAN

• Cleans the drum by removing dirt and bacteria from 
the drum.

• Perform once every 40 washes with no detergent or 
bleach applied.

• Make sure the drum is empty.
• Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

-

SUPER ECO WASH
• Low temperature ecobubble cycle helps reduce power 

consumption.
4

BEDDING
• For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc.
• For best results, wash only 1 type of bedding and 

make sure the load weighs less than 2.0 kg.
2
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Cycle Description & Max load (kg)

DAILY WASH • For everyday items such as underwear and shirts. 4

DELICATES
• For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other 

handwash-only fabrics.
• For best performance, use liquid detergent.

2

BABY CARE
• Featuring a high-temperature wash and extra rinses 

to help remove the remaining detergent effectively.
4

OUTDOOR CARE
• For outdoor clothes, skiwear, and sportswear that are 

made of functional materials such as spandex, stretch, 
and micro-fibre.

2

DARK GARMENT
• Featuring additional rinses and reduced spinning to 

ensure that the laundry is washed gently and rinsed 
thoroughly.

4
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Options

Option Description

Bubble Soak

• Bubble Soak helps remove a variety of stubborn stains.
• With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in 

water bubbles for effective washing.
• Bubble Soak is available with and adds up to 30 minutes to 5 

cycles: COTTON, SYNTHETICS, BEDDING, DAILY WASH, BABY 
CARE, and DENIM (9 kg only).

Pre Wash
• This will add a preliminary washing cycle before the main 

wash cycle.

Intensive
• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is 

longer than normal.
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Delay End 
You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, 
choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed 
indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.

2. Press Delay End repeatedly until a desired end time is set.

3. Press Start/Pause.
The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the Delay End, restart the washing machine by pressing Power.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours later from now. For this, you add the Delay 
End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press Start/Pause at 2:00 p.m. 
Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 
p.m. Provided below is the time line for this example.

2:00 pm
Set the Delay End to 3 hours

3:00 pm
Start

5:00 pm
End
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Special features

AddWash 
When the AddWash indicator  is on, you can stop operation of the machine and put 
additional laundry or softener into the drum. The Add Door opens by more than 130° for 
easy access.

1. Press Start/Pause to stop operation.

2. Press the upper area of the Add Door 
until you hear a clicking sound to 
unlock. Pull the handle of the Add Door 
to open.

3. Open the Add Door and put additional 
laundry or softener into the drum.

4. Push the Add Door until you hear a 
clicking sound to close.

5. Press Start/Pause to resume operation.

CAUTION

Do not put excessive force on the Add 
Door. It may break.

NOTE

The water inside the drum will not leak if the Add Door is closed properly. Water drops 
may form around the door, but they will not leak from inside the drum.

CAUTION

• Do not open the Add Door if suds have formed inside the drum that rise above the 
level of the Add Door.

• Do not attempt to open the Add Door while the machine is operating without first 
pressing Start/Pause. Please note that the Add Door can be opened unintentionally 
(without pressing Start/Pause) when the wash is complete.

• Do not add an excessive load through the Add Door. Performance may be degraded.
• Do not use the lower area of the Add Door as a handle. Your fingers may be caught.
• Make sure that no laundry is caught in the Add Door.
• Keep your pets out of the washing machine, especially the Add Door.
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• When using hot water for the wash, the Add Door may appear to leak water after 
opening and closing the Add Door. This is normal, simply because steam emerging from 
the open Add Door has cooled and formed water drops on the surface.

• When the Add Door closes, the door seals up and no water can leak. However, you 
may encounter what appears to be water leak around the door - some residual water 
remaining around the Add Door may form water drops. This is normal.

• Neither the main door or the Add Door can be opened when the water temperature 
is over 50 °C. If the water level inside the drum is over a certain point, the main door 
cannot be opened.

• If an information code of ddC appears on the display, see the “Information codes” 
section for further actions.

• Keep the Add Door and its surroundings clean at all times. Debris or detergents on or 
around the seals of the Add Door may cause a leak.
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Settings

Child Lock 
To prevent accidents by children, Child 
Lock locks all buttons except for Power.

• To set the Child Lock function, hold 
down Temp. and Rinse simultaneously 
for 3 seconds.

• To release the Child Lock function, hold 
down Temp. and Rinse simultaneously 
for 3 seconds.

NOTE

• In the Child Lock state, you must first 
release the Child Lock if you want to 
add detergent or laundry.

• Your setting will be kept even after 
restarting the machine.

Sound On/Off 
You can turn on or off the sound from the 
washing machine. Your setting will be kept 
even after restarting the machine.

• To mute the sound, hold down Rinse 
and Spin simultaneously for 3 seconds.

• To unmute the sound, hold down again 
for 3 seconds.
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Maintenance
Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its 
life cycle.

Eco drum clean 

Perform this cycle regularly to clean the drum and to remove bacteria from it.

1. Press Power to turn on the washing machine.

2. Turn the Cycle Selector to select ECO DRUM CLEAN.

3. Press Start/Pause.

NOTE

• The water temperature for ECO DRUM CLEAN is set to 70 °C, which cannot be changed.
• It is recommended to run the ECO DRUM CLEAN cycle once every 40 washes.

CAUTION

Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum 
deteriorates the washing performance.

ECO DRUM CLEAN reminder
• The ECO DRUM CLEAN reminder appears on the main screen once every 40 washes. It 

is advisable to perform the ECO DRUM CLEAN regularly.
• When you first see this reminder, you can ignore the reminder for 6 consecutive 

washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again 
on the next 40th wash.
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Smart Check 

To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app at the 
Play Store or the App Store, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable 
models only).

1. When the washing machine detects an issue to check, it enters Smart Check mode after 
powering on.

2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information 
code if a problem is detected.

3. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and tap Smart Check.

4. Put the mobile device close to the washing machine’s display so that the smartphone 
camera and the washing machine face each other. Then, the information code will be 
recognized automatically by the app.

5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed 
information about the problem with applicable solutions.

NOTE

• The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
• If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to 

recognize the information code.
• If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information 

code manually onto the app screen.
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Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

A

1. Power off and unplug the washing 
machine from the electrical outlet.

2. Gently press the top area of the filter 
cover (A) to open.

B

3. Put an empty, spacious container 
around the cover, and stretch the 
emergency drain tube to the container 
while holding the tube cap (B).

C

4. Open the tube cap and let water in the 
emergency drain tube (C) flow into the 
container.

5. When done, close the tube cap, and 
reinsert the tube. Then, close the filter 
cover.

NOTE

Use a spacious container because the 
water in the drum may be more than 
expected.
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Cleaning

Surface of the washing machine
Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the 
washing machine.

Add Door

A

1. Open the Add Door.

2. Use a wet cloth to clean the Add Door. 

- Do not use cleaning agents. 
Discolouration may occur.

- Use caution when cleaning the 
rubber packing and the locking 
mechanism (A).

- Dust off the door area regularly.

3. Wipe up and close the Add Door until 
you hear a clicking sound.

CAUTION

• Do not apply force on the Add Door. It may break.
• Do not leave the Add Door open while the machine is operating.
• Do not put heavy objects on the Add Door at any time.
• To prevent physical injury, do not touch the Add Door while the drum is rotating.
• Do not open the Add Door while the machine is operating. This may cause physical 

injury.
• Do not manipulate the feature panel while the Add Door is open. This may cause 

physical injury or system failure.
• Do not input objects other than laundry.
• Do not input bulky items to the drum through the Add Door.
• Do not pull out the rubber packing of the Add Door when cleaning. This may cause 

damage. 
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Mesh filter
Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

1. Turn off the washing machine, and 
unplug the power cord.

2. Close the water tap.

3. Loosen and disconnect the water hose 
from the back of the washing machine. 
Cover the hose with a cloth to prevent 
water from gushing out.

4. Use pliers to pull out the mesh filter 
from the inlet valve.

5. Submerge the mesh filter deeply in 
water so that the threaded connector is 
also submerged.

6. Dry the mesh filter completely in the 
shade.

7. Reinsert the mesh filter into the inlet 
valve, and reconnect the water hose to 
the inlet valve.

8. Open the water tap.

NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of “4C” appears on the screen.
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Pump filter
It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A 
clogged pump filter may reduce the bubble effect.

1. Turn off the washing machine, and 
unplug the power cord.

2. Drain the remaining water inside 
the drum. See the “Emergency drain” 
section.

3. Gently press the top area of the filter 
cover to open.

4. Turn the pump filter knob to the left, 
and drain off the remaining water.

5. Clean the pump filter using soft 
brushes. Make sure the drain pump 
propeller inside the filter is unclogged.

6. Reinsert the pump filter, and turn the 
filter knob to the right.

NOTE

If the pump filter is clogged, an 
information code of “5C” appears on the 
screen.

CAUTION

• Make sure the filter knob is closed 
properly after cleaning the filter. 
Otherwise, this may cause a leak.

• Make sure the filter is inserted properly 
after cleaning it. Otherwise, this may 
cause an operational failure or a leak.
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Detergent drawer

A

1. While holding down the release lever 
(A) inside the drawer, slide open the 
drawer.

2. Remove the release lever and the liquid 
detergent guide from the drawer.

3. Clean the drawer components in 
flowing water using a soft brush.

4. Clean the drawer recess using a soft 
brush.

5. Reinsert the release lever and the liquid 
detergent guide to the drawer.

6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the RINSE+SPIN cycle with the drum being 
empty.
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Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.

3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.

4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.

5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn’t operate normally, repeat the above steps until it 
operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain 
the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the Cycle Selector to select RINSE+SPIN.

2. Empty the drum, and press Start/Pause.

3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.

4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

5. Open the door to let air circulate through the drum.
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Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try 
the suggestions.

Problem Action

Does not start.

• Make sure the washing machine is plugged in.
• Make sure the door is properly closed.
• Make sure the water taps are open.
• Press or tap Start/Pause to start the washing machine.
• Make sure Child Lock  is not activated.
• Before the washing machine starts to fill, it will make a series 

of clicking noises to check the door lock and does a quick 
drain.

• Check the fuse or reset the circuit breaker.

Water supply is 
insufficient, or no 
water is supplied.

• Fully open the water tap.
• Make sure the door is properly closed.
• Make sure the water supply hose is not frozen.
• Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.
• Make sure there is sufficient water pressure.

After a cycle, 
detergent remains 
in the detergent 
drawer.

• Make sure the washing machine is running with sufficient 
water pressure.

• Make sure the detergent is added to the centre of the 
detergent drawer.

• Make sure the rinse cap is inserted properly.
• If using granular detergent, make sure the detergent selector 

is in the upper position.
• Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

Excessive vibrations 
or makes noise.

• Make sure the washing machine is installed on a level, solid 
floor that is not slippery. If the floor is not level, use the 
levelling feet to adjust the height of the washing machine.

• Make sure the shipping bolts are removed.
• Make sure the washing machine is not contacting any other 

object.
• Make sure the laundry load is balanced.
• The motor can cause noise during normal operation.
• Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while 

being washed. This is normal.
• Metal objects such as coins can cause noise. After washing, 

remove these objects from the drum or filter case.
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Problem Action

Does not drain and/ 
or spin.

• Make sure the drain hose is straightened all the way to the 
drain system. If you encounter a drain restriction, call for 
service.

• Make sure the debris filter is not clogged.
• Close the door and press or tap Start/Pause. For your safety, 

the washing machine will not tumble or spin unless the door 
is closed.

• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
• Make sure the drain hose is connected to a drain system that 

is not clogged.
• If the washing machine is not supplied with sufficient power, 

the washing machine temporarily will not drain or spin. As 
soon as the washing machine regains sufficient power, it will 
operate normally.

The door does not 
open.

• Press or tap Start/Pause to stop the washing machine.
• It may take a few moments for the door lock mechanism to 

disengage.
• The door will not open until 3 minutes after the washing 

machine has stopped or the power turned off.
• Make sure all the water in the drum is drained.
• The door may not open if water remains in the drum. Drain 

the drum and open the door manually.
• Make sure the door lock light is off. The door lock light turns 

off after the washing machine has drained.

Excessive suds.

• Make sure you use the recommended types of detergent as 
appropriate.

• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
• Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or 

lightly soiled loads.
• Non-HE detergent is not recommended.

Cannot apply 
additional detergent.

• Make sure the remaining amount of detergent and fabric 
softener is not over the limit.
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Problem Action

Stops.

• Plug the power cord into a live electrical outlet.
• Check the fuse or reset the circuit breaker.
• Close the door and press Start/Pause to start the washing 

machine. For your safety, the washing machine will not 
tumble or spin unless the door is closed.

• Before the washing machine starts to fill, it will make a series 
of clicking noises to check the door lock and does a quick 
drain.

• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly 
and the washing machine may start.

• Make sure the mesh filter of the water supply hose at the 
water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter.

• If the washing machine is not supplied with sufficient power, 
the washing machine temporarily will not drain or spin. As 
soon as the washing machine regains sufficient power, it will 
operate normally.

Fills with the wrong 
water temperature.

• Fully open both taps.
• Make sure the temperature selection is correct.
• Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush 

water lines.
• Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 

°F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater 
capacity and recovery rate.

• Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh 
filter may be clogged.

• While the washing machine fills, the water temperature may 
change as the automatic temperature control feature checks 
incoming water temperature. This is normal.

• While the washing machine fills, you may notice just hot and/
or just cold water going through the dispenser when cold or 
warm temperatures are selected. This is a normal function 
of the automatic temperature control feature as the washing 
machine determines the water temperature.

Load is wet at the 
end of a cycle.

• Use the High or Extra High spin speed.
• Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.
• Load is too small. Small loads (one or two items) may become 

unbalanced and not spin completely.
• Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
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Problem Action

Leaks water.

• Make sure the door is properly closed.
• Make sure all hose connections are tight.
• Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and 

secured to the drain system.
• Avoid overloading.
• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.

Has odours.

• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours.
• Run cleansing cycles to sanitize periodically.
• Clean the door seal (diaphragm).
• Dry the washing machine interior after a cycle has finished.

No bubbles are seen 
(Bubbleshot models 
only).

• Overloading may screen bubbles.
• Severely contaminated laundry may not generate bubbles.

Can I open the Add 
Door at any time?

• The Add Door can be opened only when the  indicator 
appears. However, it does not open in the following cases:

- When the boiling or drying process is running and the 
internal temperature becomes high.

- If you set the Child Lock for safety reasons.
- When the drum wash or drum drying cycle is running that 

does not involve additional laundry.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. 
Check the table below and try the suggestions.

Code Action

4C

Water is not supplied.

• Make sure the water taps are open.
• Make sure the water hoses are not clogged.
• Make sure the water taps are not frozen.
• Make sure the washing machine is operating with sufficient 

water pressure.
• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are 

properly connected.
• Clean the mesh filter as it may be clogged.
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Code Action

4C2
• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to 

the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the 
laundry may be deformed with some cycles.

5C

Water is not draining.

• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending 

on the connection type.
• Clean the debris filter as it may be clogged.
• Make sure the drain hose is straightened all the way to the 

drain system.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

dC
Operating the washer with the door open.

• Make sure the door is properly closed.
• Make sure laundry is not caught in the door.

OC

Water has overflowed.

• Restart after spinning.
• If the information code remains on the display, contact a local 

Samsung service centre.

LC, LC1

Check the drain hose.

• Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor.
• Make sure the drain hose is not clogged.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

Ub

Spinning does not work.

• Make sure laundry is spread out evenly.
• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.
• Redistribute the load. If only one item of clothing needs 

washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin 
result might be unsatisfactory, and an “Ub” check message 
will be shown in the display.

3C

Check the motor for operation.

• Try restarting the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.
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Code Action

UC

The electronic control needs to be checked.

• Check if power is supplied properly.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

Low voltage detected.

• Check if the power cord is plugged in.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

HC
High temperature heating check.

• If the information code remains, contact a customer service 
centre.

1C

The Water Level sensor is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

AC

Check communications between main and sub PBAs.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

DDC, ddC

This message appears when you open the Add Door without 
pressing Start/Pause. If this happens, do one of the following:

• Press the Add Door to close properly. Then, press Start/Pause 
and try again.

• To add laundry, open the Add Door and input laundry. Close 
the Add Door properly. Then, press Start/Pause to resume 
operation. 

8C

The MEMS sensor is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.

AC6

Check communications between the main and the inverter PBAs.

• Depending on the state, the machine may automatically 
returns to normal operation.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.
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Code Action

DC1

The Main Door lock/unlock is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.

DC3

The Add Door lock/unlock is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service 
centre.
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Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four 
symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when 
necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of 
domestic and imported items. Follow the care label directions to maximise garment life 
and reduce laundry problems.

Resistant material Do not iron

Delicate fabric
Can be dry cleaned using any 
solvent

Item can be washed at 95 °C Dry clean

Item can be washed at 60 °C
Dry clean with perchloride, 
lighter fuel, pure alcohol or 
R113 only

Item can be washed at 40 °C
Dry clean with aviation fuel, 
pure alcohol or R113 only

Item can be washed at 30 °C Do not dry clean

Hand wash only Dry flat

Dry clean only Can be hung to dry

Can be bleached in cold water Dry on clothes hanger

Do not bleach Tumble dry, normal heat

Can be ironed at 200 °C max Tumble dry, reduced heat

Can be ironed at 150 °C max Do not tumble dry

Can be ironed at 100 °C maxSp
ecifi

catio
n

s
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Protecting the environment

• This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of 
this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord 
so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that 
animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

• Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer’s 
instructions.

• Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly 
necessary.

• Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon 
the cycle used).
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Specification sheet

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type Front loading washing machine

Model name WW9*K5*****(*)

Dimensions W600 x D550 x H850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 63.0 kg

Wash and spin capacity 9.0 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW9*K54****(*) WW9*K52****(*)

1400 rpm 1200 rpm

Type Front loading washing machine

Model name WW8*K5*****(*)

Dimensions W600 x D550 x H850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 63.0 kg

Wash and spin capacity 8.0 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW8*K54****(*) WW8*K52****(*)

1400 rpm 1200 rpm
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Type Front loading washing machine

Model name WW7*K5*****(*)

Dimensions W600 x D550 x H850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 63.0 kg

Wash and spin capacity 7.0 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW7*K54****(*)  WW7*K52****(*)

1400 rpm 1200 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality 
improvement purposes.
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According to Regulation (EU) No. 1061/2010

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung

Model Name WW9*K54****(*) WW9*K52****(*)

Capacity kg 9.0

Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) A+++

Annual energy consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load, and the consumption of off and 
left-on modes. Actual energy consumption will depend on 
how the appliance is used.)

kWh/yr 130

Energy Consumption

The standard 60 °C cotton programme at full load kWh 0.65

The standard 60 °C cotton programme at partial load kWh 0.51

The standard 40 °C cotton programme at partial load kWh 0.51

Weighted power consumption of the off-mode. W 0.48

Weighted power consumption of the left-on mode. W 5.00

Annual water consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load. Actual water consumption will 
depend on how the appliance is used.)

L/yr 9400

Spin efficiency class

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most 
efficient)

A B

Maximun Spin Speed rpm 1400 1200

Residual moisture % 44 53

The  COTTON 60 °C and  COTTON 40 °C programs are the ‘standard cotton 60 °C program’ and 
the ‘standard cotton 40 °C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are 
the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the 
actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the 
installation (refer to the “Run Calibration (recommended)” section on page 25).

Program duration of the standard program

The standard 60 °C cotton programme at full load min 293

The standard 60 °C cotton programme at partial load min 283

The standard 40 °C cotton programme at partial load min 283

The duration of the left-on mode (Tl) min 2

Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the 
washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;

Wash dB (A) re 1 pW 53

Spin dB (A) re 1 pW 74

Free Standing
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According to Regulation (EU) No. 1061/2010

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung

Model Name WW8*K54****(*) WW8*K52****(*)

Capacity kg 8.0

Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) A+++

Annual energy consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load, and the consumption of off and 
left-on modes. Actual energy consumption will depend on 
how the appliance is used.)

kWh/yr 116

Energy Consumption

The standard 60 °C cotton programme at full load kWh 0.54

The standard 60 °C cotton programme at partial load kWh 0.48

The standard 40 °C cotton programme at partial load kWh 0.48

Weighted power consumption of the off-mode. W 0.48

Weighted power consumption of the left-on mode. W 5.00

Annual water consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load. Actual water consumption will 
depend on how the appliance is used.)

L/yr 8100

Spin efficiency class

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most 
efficient)

A B

Maximun Spin Speed rpm 1400 1200

Residual moisture % 44 53

The  COTTON 60 °C and  COTTON 40 °C programs are the ‘standard cotton 60 °C program’ and 
the ‘standard cotton 40 °C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are 
the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the 
actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the 
installation (refer to the “Run Calibration (recommended)” section on page 25).

Program duration of the standard program

The standard 60 °C cotton programme at full load min 284

The standard 60 °C cotton programme at partial load min 254

The standard 40 °C cotton programme at partial load min 254

The duration of the left-on mode (Tl) min 2

Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the 
washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;

Wash dB (A) re 1 pW 53

Spin dB (A) re 1 pW 74

Free Standing
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According to Regulation (EU) No. 1061/2010

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung

Model Name WW7*K54****(*) WW7*K52****(*)

Capacity kg 7.0

Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) A+++

Annual energy consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load, and the consumption of off and 
left-on modes. Actual energy consumption will depend on 
how the appliance is used.)

kWh/yr 122

Energy Consumption

The standard 60 °C cotton programme at full load kWh 0.68

The standard 60 °C cotton programme at partial load kWh 0.52

The standard 40 °C cotton programme at partial load kWh 0.34

Weighted power consumption of the off-mode. W 0.48

Weighted power consumption of the left-on mode. W 5.00

Annual water consumption (It is based on 220 standard 
washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 
°C at full and partial load. Actual water consumption will 
depend on how the appliance is used.)

L/yr 7400

Spin efficiency class

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most 
efficient)

B

Maximun Spin Speed rpm 1400 1200

Residual moisture % 53

The  COTTON 60 °C and  COTTON 40 °C programs are the ‘standard cotton 60 °C program’ and 
the ‘standard cotton 40 °C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are 
the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the 
actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the 
installation (refer to the “Run Calibration (recommended)” section on page 25).

Program duration of the standard program

The standard 60 °C cotton programme at full load min 245

The standard 60 °C cotton programme at partial load min 195

The standard 40 °C cotton programme at partial load min 175

The duration of the left-on mode (Tl) min 2

Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the 
washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;

Wash dB (A) re 1 pW 54

Spin dB (A) re 1 pW 74

Free Standing
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Information of main washing cycles

Model Cycles
Temperature 

(°C)
Capacity 

(kg)

Cycle 
Time 
(min)

Residual 
Moisture 

Content (%)
Water 

Consumption 
(L/cycle)

Energy 
Consumption 
(kWh/Cycle)1400 

rpm
1200 
rpm

WW9*K5*****(*)

COTTON 20 4.5 142 56 59 65 0.36

 
COTTON

40 4.5 283 44 53 39 0.51

60
4.5 283 44 53 39 0.51

9.0 293 44 53 47 0.65

SYNTHETICS 40 4.0 159 35 35 68 0.65

WW8*K5*****(*)

COTTON 20 4.0 142 56 59 60 0.33

 
COTTON

40 4.0 254 44 53 33 0.48

60
4.0 254 44 53 33 0.48

8.0 283 44 53 41 0.54

SYNTHETICS 40 4.0 159 35 35 68 0.65

WW7*K5*****(*)

COTTON 20 3.5 142 56 59 55 0.30

 
COTTON

40 3.5 175 53 53 38 0.34

60
3.5 195 53 53 38 0.52

7.0 245 53 53 48 0.68

SYNTHETICS 40 3.5 159 35 35 68 0.65

The values on the table have been measured under the conditions specified in Standard 
IEC60456/EN60456. Actual values will depend on how the appliance is used.
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QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT

Iraq 80010080 www.samsung.com/levant/support

JORDAN
0800-22273

06 5777444
www.samsung.com/levant/support

SYRIA 962 5777444 www.samsung.com/levant/support

Lebanon 1299 www.samsung.com/levant/support
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دليل املستخدم
WW9*K5*****(*)/WW8*K5*****(*)/WW7*K5*****(*)

DC68-03654R-08
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2 ةيبرعلا

ا
ما

تح
و

ا

اوتحماا

4 معلحماا السالمة 

4 ما	يجب	أن	تبرفه	حول	إرشادةت	ةيسالما	

4 رموز	ةيسالما	ةملهما	

5 ةحتلاطات	ةيسالما	ةملهما	

6 حتذيرةت	ةيتركلب	ةيهاما	

7 تنبلهات	ةيتركلب	

7 حتذيرةت	ةالستخدةم	ةيهاما	

9 تنبلهات	ةالستخدةم	

11 حتذيرةت	ةيتنظلف	ةيهاما	

12 التركيب 

12 مكونات	ةيغسايا	

14 متطلبات	ةيتركلب	

16 تفاصلل	عمللا	ةيتركلب	

23 قبل بدء التشغيل 

23 ةإلعدةدةت	ةألويلا	

23 إرشادةت	ةيغسلل	

26 ةإلرشادةت	ةخلاصا	عدرج	ةملنظف	

29 العملياا 

29 يوحا	ةيتحكم	

31 خطوةت	عسلطا	يبدء	ةيتشغلل	

32 نظرة	عاما	على	ةيدورةت	

35 ةمللزةت	ةخلاصا	

37 ةإلعدةدةت	

38 الصيانة 

38 تنظلف	ةحلوض	 

38   Smart Check

39 تصريف	ةيطوةرئ	

40 ةيتنظلف	

44 ةستردةد	ةحلايا	ةيطبلبلا	عبد	ةيتجمد	

44 ةحلذر	من	عدم	ةالستخدةم	يفترة	طويلا	
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ا
ما

تح
و

ا

45 استكشاف املشاكل وحلها 

45 تبللمات	ةيفحص	

48 رموز	ةملبلومات	

51 املحاصفاا 

51 جدول	ةيبنايا	عاألقمشا	

52 حمايا	ةيبلئا	

53 علان	ةملوةصفات	

62 مبلومات	حول	دورةت	ةيغسل	ةألساسلا	
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4 ةيبرعلا

معلحماا السالمة
تهانلنا	على	شرةئك	غسايا	Samsung	ةجلديدة.	يتضمن	هذة	ةيديلل	مبلومات	مهما	حول	عمللا	تركلب	ةجلهاز	وةستخدةمه	وةيبنايا	عه.	يذة،	يُرجى	

قرةءة	هذة	ةيديلل	عبنايا	يتتمكن	من	ةالستفادة	ةيكاملا	من	ةمللزةت	وةيفوةئد	ةيبديدة	ةملتوفرة	عايغسايا.

ما مجب أن تعرفه ححل إرشاداا السالمة

يرجى	قرةءة	هذة	ةيديلل	عبنايا	يضمان	مبرفا	كلفلا	تشغلل	ةمللزةت	وةيوظائف	ةملتبددة	يغسايتك	ةجلديدة	عسالما	وفاعللا،	كما	يجب	ةالحتفاظ	عه	

في	مكان	آمن	عايقرب	من	ةجلهاز	يلرجوع	إيله	في	ةملستقبل.	ال	تستخدم	هذة	ةجلهاز	إال	يلغرض	ةخملصص	يه	على	ةينحو	ةملوضح	في	ديلل	ةإلرشادةت	ةيذي	

عني	يديك.

ال	تغطي	ةيتحذيرةت	وإرشادةت	ةيسالما	ةملهما	ةيوةردة	في	هذة	ةيديلل	جملع	ةيظروف	وةملوةقف	ةحملتمل	حدوثها.	يذة،	يجب	ةيتبامل	عحذر	وةنتباه	وعنايا	

عند	تركلب	ةيغسايا	وصلانتها	وتشغللها.

ونظرًة	ألن	إرشادةت	ةيتشغلل	ةيتايلا	تنطبق	على	ُطرز	متبددة،	فإن	خصائص	ةيغسايا	ةيتي	تستبملها	قد	تختلف	قللالً	عن	تلك	ةملوصوفا	في	هذة	

ةيديلل،	كما	أن	عبض	عالمات	ةيتحذير	ةملذكورة	قد	تكون	غلر	قاعلا	يلتطبلق.	إذة	كان	يديك	أي	أسئلا	أو	ةستفسارةت،	فاتصل	عأقرب	مركز	خدما،	أو	

.www.samsung.com	ةملوقع	على	ةإلنترنت	عبر	وةملبلومات	ةيتبللمات	عن	ةعحث

رمحز السالمة املهمة

تشير الرمحز والعالماا املحجحدة في دليل املستخدم الذي بني مدمك إلى ما ملي:

حتذمر

ةخملاطر	أو	ةملمارسات	غلر	ةآلمنا	ةيتي	قد	ينتج	عنها	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	خطلرة	أو	ةيوفاة	و/أو	أضرةر	عاملمتلكات.

تنبيه

ةخملاطر	أو	ةملمارسات	غلر	ةآلمنا	ةيتي	قد	ينتج	عنها	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	و/أو	أضرةر	عاملمتلكات.

مالحظة

تشلر	إيى	وجود	خطر	من	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	أو	ضرر	مادي.

مة
ال

س
 ال

ا
ما

لح
ع

م
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تهدف عالماا التحذمر هذه إلى منع حدوث إصاباا لك ولآلخرمن.

لذا، مُرجى اتباعها بعنامة.

وبعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان آمن للرجحع إليه في املستقبل.

ةقرأ	جملع	ةإلرشادةت	أواًل	قبل	ةستخدةم	ةجلهاز.

يوجد	ةحتمال	ةيتبرض	يلمخاطر،	كما	هو	ةحلال	مع	أي	أجهزة	تستخدم	ةيطاقا	ةيكهرعائلا	وةألجزةء	ةملتحركا.	ويتشغلل	هذة	ةجلهاز	عأمان،	يجب	عللك	

ةيتبرّف	على	طريقا	تشغلله	وتوخي	ةحلذر	أثناء	ةستخدةمه.

احتياطاا السالمة املهمة

حتذمر

لتقليل احتماالا نشحب حرمق أو التعرّض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة جسدمة ألشخاص أثناء 

استخدام اجلهاز، اتبع احتياطاا السالمة األساسية التالية:

1	 يجب	عدم	ةستخدةم	هذة	ةجلهاز	من	قبل	ذوي	ةإلعاقات	ةيبدنلا	أو	ةحلسلا	أو	ةيبقللا	أو	من	تنقصهم	ةملبرفا	.

وةخلبرة	)مبا	في	ذيك	ةألطفال(،	إال	إذة	كانوة	حتت	إشرةف	شخص	يوفر	يهم	إرشادةت	حول	ةستخدةم	ةجلهاز،	ويكون	

مسؤواًل	عن	سالمتهم.

2	 االستخدام في أوروبا:	ميكن	أن	يستخدم	هذة	ةجلهاز	ةألطفال	ةيذين	تبدأ	أعمارهم	من	8	سنوةت	فلما	أكثر،	.

عاإلضافا	إيى	ةألشخاص	ةيذين	يتسمون	عقدرةت	عضللا	أو	حسلا	أو	عقللا	قلللا	أو	أويئك	ةيذين	تنقصهم	

ةملبرفا	وةخلبرة	إذة	كانوة	حتت	ةإلشرةف	وعلى	علم	عاإلرشادةت	ةيتي	تتبلق	عاستخدةم	ةجلهاز	عطريقا	آمنا	وفهم	

ةخملاطر	ةملتضمنا	في	عمللا	ةالستخدةم.	ويجب	أال	يتم	ةيسماح	يألطفال	عايببث	عاجلهاز.	كما	يجب	عدم	

ةيسماح	يألطفال	عايقلام	عأعمال	ةيتنظلف	أو	ةيصلانا	ةيتي	يقوم	عها	ةملستخدم	دون	إشرةف.

3	 جتب	مرةقبا	ةألطفال	يضمان	عدم	عبثهم	عاجلهاز..

4	 في	حايا	تلف	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي،	يجب	تغللره	من	قبل	ةيشركا	ةملصنِّبا	أو	وكلل	ةيصلانا	ةخلاص	عها	أو	.

أي	فني	مؤهل	يتجنب	ةيتبرض	ألي	خطر.

5	 يجب	ةستخدةم	مجموعات	ةخلرةطلم	ةجلديدة	ةملرفقا	عايغسايا	وعدم	ةستخدةم	مجموعات	ةخلرةطلم	ةيقدميا	.

مرة	أخرى.

6	 عاينسبا	يألجهزة	ةيتي	حتتوي	على	فتحات	تهويا	عقاعدتها،	يجب	جتنب	سد	ةيسجاد	يهذه	ةيفتحات..

7	 االستخدام في أوروبا:	يجب	أن	يبتبد	ةألطفال	أقل	من	3	سنوةت	عن	ةيغسايا	ما	يم	يخضبوة	يلمرةقبا	.

ةيلصلقا.

Untitled-3   5 3/16/2018   3:38:39 PM



معلحماا السالمة

6 ةيبرعلا

مة
ال

س
 ال

ا
ما

لح
ع

م

8	 تنبيه:	يتجنب	وجود	خطر	عسبب	إعادة	ةيضبط	غلر	ةملقصود	يلقاطع	ةحلرةري،	يجب	أال	يتم	تزويد	هذة	ةجلهاز	.

عايطاقا	من	خالل	جهاز	فصل	ووصل	خارجي	-مثل	ةملؤقت-	أو	توصلله	عدةئرة	كهرعائلا	يتم	تشغللها	وإيقاف	

تشغللها	عصورة	منتظما	من	قبل	مرفق	ةخلدما	ةيباما.

حتذمراا التركيب الهامة

حتذمر

يجب	تركلب	هذة	ةجلهاز	عوةسطا	فني	مؤهل	أو	شركا	صلانا	متخصصا.

قد	ينتج	عن	ةيفشل	في	ةتباع	هذه	ةيتبللمات	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	ةنفجار	أو	مشاكل	تتبلق	عاملنتج	أو	ةيتبرض	يإلصاعا.	 

يجب	توخي	ةحلذر	عند	رفع	ةيغسايا	ألن	وزنها	ثقلل.

وّصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبقبس	حائط	يستوفي	ةملوةصفات	ةيكهرعائلا	ةحملللا.	ال	تستخدم	ةملقبس	إال	يتشغلل	هذة	ةجلهاز،	وال	تستخدم	سلك	

متديد.

قد	تؤدي	مشاركا	مأخذ	ةحلائط	مع	أجهزة	أخرى	عاستخدةم	مشترك	كهرعاء	أو	متديد	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب		 

حريق.

تأكد	من	تطاعق	كل	من	ةجلهد	ةيكهرعائي	وةيتردد	وةيتلار	مع	ةيقلاسات	ةخلاصا	مبوةصفات	ةملنتج؛	قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما		 

كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	يذة،	يجب	ةيتأكد	من	توصلل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبقبس	ةحلائط	عإحكام.

قم	عإزةيا	أي	موةد	غريبا،	مثل	ةألترعا	أو	ةملاء	من	أطرةف	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونقاط	ةالتصال	عاستخدةم	قطبا	قماش	جافا	عانتظام.

ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونظفه	عاستخدةم	قطبا	قماش	جافا.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

أدخل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	في	مأخذ	ةحلائط	عحلث	يكون	ةجتاه	ةيسلك	ناحلا	ةألرض.

إذة	قمت	عإدخال	قاعس	ةيطاقا	في	ةملأخذ	في	ةالجتاه	ةملباكس،	فقد	تتلف	ةألسالك	ةيكهرعائلا	ةملوجودة	دةخل	ةيكبل	وقد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث		 

صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.

ةحتفظ	عجملع	موةد	ةيتببئا	وةيتغللف	عبلدة	متاًما	عن	متناول	أيدي	ةألطفال،	نظرًة	ألنها	قد	متثل	خطرًة	عللهم.

قد	يؤدي	وضع	ةيطفل	يكلس	من	أكلاس	ةيتغللف	فوق	رأسه	إيى	إصاعته	عاالختناق.		 

في	حايا	تلف	ةجلهاز	أو	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي،	فاتصل	عأقرب	مركز	خدما.

يجب	توصلل	ةجلهاز	عطرف	أرضي	عشكل	سللم.

ال	تقم	عتوصلل	ةجلهاز	مباسورة	غاز	أو	ماسورة	ماء	عالستلكلا	أو	سلك	تللفون.

قد	يؤدي	ذيك	إيى	ةيتبرّض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	ةنفجار	أو	مشكالت	عاملنتج.	 

يجب	عدم	توصلل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبأخذ	يم	يتم	توصلله	عطرف	أرضي	عشكل	صحلح،	وتأكد	من	أن	ذيك	يتم	وفًقا	يلقوةنني	ةحملللا		 

وةيدويلا.	

يجب	عدم	تركلب	هذة	ةجلهاز	عايقرب	من	سخان	أو	أي	موةد	ملتهبا.

ال	تضع	هذة	ةجلهاز	في	مكان	رطب	أو	عه	زيت	أو	أي	مكان	عه	غبار	أو	في	مكان	عرضا	يضوء	ةيشمس	ةملباشر	أو	ةملاء	)قطرةت	ةملطر(.

يجب	عدم	تركلب	هذة	ةجلهاز	في	مكان	مبرّض	يدرجات	حرةرة	منخفضا.
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قد	يؤدي	ةجلللد	إيى	ةنفجار	ةألناعلب.	 

ال	تقم	عتركلب	هذة	ةجلهاز	في	موقع	يكون	عه	تسرب	يلغاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تستخدم	محواًل	كهرعائًلا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تستخدم	قاعس	تلار	كهرعائي	أو	سلك	تلار	كهرعائي	تايًفا	أو	مقبس	حائط	غلر	ُمحكم.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

وال	تسحب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	تثنله	عشدة.

وال	تقم	علي	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	رعطه.

ال	تبلق	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	فوق	شيء	مبدني	أو	تضع	شلًئا	ثقلالً	فوقه	أو	مترر	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	عني	أشلاء	أو	تدفبه	في	ةملساحا	ةملوجودة	

خلف	ةجلهاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	جتذب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	عند	فصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي.

ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	عن	طريق	سحب	ةيقاعس.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	وضع	ةجلهاز	عحلث	يسهل	ةيوصول	إيى	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	وصناعلر	توريد	ةملاء	وأناعلب	تصريف	ةملاء.

تنبيهاا التركيب

تنبيه

يجب	تركلب	هذة	ةجلهاز	عطريقا	ميكن	من	خاليها	ةيوصول	إيى	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	عسهويا.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	نتلجا	يتسريب	ةيكهرعاء.	 

يجب	تركلب	ةجلهاز	على	أرضلا	مستويا	وصلبا	تتحمل	وزنه.

قد	ينتج	عن	عدم	ةاليتزةم	عهذه	ةيتبللمات	حدوث	ةهتزةزةت	أو	حتركات	أو	ضوضاء	أو	مشاكل	غلر	طبلبلا	عاملنتج.	 

حتذمراا االستخدام الهامة

حتذمر

في	حايا	تبرض	ةجلهاز	يكملا	زةئدة	من	ةملاء،	أوقف	توريد	ةمللاه	وةيتلار	ةيكهرعائي	عشكل	فوري،	وةتصل	عأقرب	مركز	خدما.

ال	تلمس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	علدين	مبللتني.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا.	 

في	حايا	إصدةر	ةجلهاز	يضوضاء	غلر	طبلبلا	أو	رةئحا	ةشتبال	أو	دخان،	ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	فورًة	وةتصل	عأقرب	مركز	خدما.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.		 
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في	حايا	وجود	تسرب	يلغاز	)مثل	غاز	ةيبروعان	أو	ةيغاز	ةينفطي	ةملُسال،	وما	إيى	ذيك(،	يجب	تهويا	ةملكان	فورًة	دون	ملس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي.	وال	تلمس	

ةجلهاز	أو	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي.

ال	تستخدم	مروحا	تهويا.	 

قد	حتدث	شرةرة	وتؤدي	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تدع	ةألطفال	يلببون	فوق	ةيغسايا	أو	عدةخلها.	كذيك،	يجب	فك	حامل	مقبض	ةيغسايا	عند	ةيتخلص	من	ةجلهاز.

قد	يُحبس	ةيطفل	دةخل	ةيغسايا	ويتبرض	يالختناق	حتى	ةملوت.	 

تأكد	من	إزةيا	ةيغالف	)ةإلسفنج	/	ةيفوم(	ةملوجود	أسفل	ةيغسايا	قبل	ةستخدةمها.

يجب	عدم	غسل	ةيبناصر	ةمللوثا	عاجلازويني	أو	ةيكلروسني	أو	ةيبنزين	أو	مخفف	ةيدهان	أو	ةيكحول	أو	أي	موةد	أخرى	قاعلا	يالشتبال	أو	ةالنفجار.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	ةنفجار.	 

يجب	عدم	فتح	عاب	ةيغسايا	عايقوة	أثناء	ةيتشغلل	)ةيغسل/ةيتجفلف/ةيبصر	عند	درجا	حرةرة	عايلا(.

قد	ينتج	عن	ةندفاع	ةملاء	خارج	ةيغسايا	ةإلصاعا	عحروق	أو	تصبح	ةألرض	منزيقا.	قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

قد	يؤدي	فتح	ةيباب	عايقوة	إيى	تلف	ةملنتج	أو	حدوث	إصاعا.	 

ال	تضع	يدك	أو	أسفل	ةيغسايا	أثناء	تشغللها.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

ال	تلمس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	علدين	مبللتني.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا.	 

ال	تقم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	عفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	أثناء	تشغللها.

قد	يؤدي	إدخال	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	مرة	أخرى	في	مأخذ	ةحلائط	إيى	حدوث	شرةرة	ينتج	عنها	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	عدم	ةيسماح	يألطفال	أو	ةألفرةد	غلر	ةملؤهلني	عاستخدةم	هذه	ةيغسايا	دون	إشرةف	كامل،	كما	يجب	عدم	ةيسماح	يألطفال	عايصبود	فوق	

ةيغسايا.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	حروق	أو	إصاعا.	 

ال	تضع	يدك	أو	أي	كائن	مبدني	أسفل	ةيغسايا	أثناء	تشغللها.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

ال	تفصل	ةجلهاز	عن	طريق	سحب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي،	عل	يجب	دةئًما	مسك	قاعس	ةيطاقا	عإحكام	وسحبه	عشكل	مستقلم	من	مخرج	ةيتلار	

ةيكهرعي	إيى	ةخلارج.

قد	يؤدي	تلف	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي	إيى	حدوث	قصر	في	ةيدةئرة	ةيكهرعلا	و/أو	حريق	و/أو	ةيتبرّض	يصدما	كهرعلا.	 

ال	حتاول	إصالح	ةجلهاز	أو	فكّه	أو	تبديله	عنفسك.

يجب	عدم	ةستخدةم	أي	صمام	كهرعائي	)مثل	ةينحاس	أو	سلك	مبدني	وما	إيى	ذيك(	عخالف	ةيصمام	ةيكهرعائي	ةيقلاسي.	 

ةتصل	عأقرب	مركز	خدما	عند	ةحلاجا	إيى	إصالح	ةجلهاز	أو	إعادة	تركلبه.	 

قد	يؤدي	ةيفشل	في	ةتباع	هذه	ةيتبللمات	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	مشاكل	تتبلق	عاملنتج	أو	ةيتبرض	يإلصاعا.	 

عندما	يصبح	خرطوم	ةيتزوّد	عاملاء	غلر	محكم	وينتج	عنه	تسريب	يلماء	في	ةجلهاز،	يجب	فصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي	من	مأخذ	ةيكهرعاء.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	فصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	في	حايا	عدم	ةستخدةم	ةجلهاز	يفترةت	طويلا	أو	أثناء	ةيبوةصف	ةيرعديا	أو	ةيبرق.
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قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

.Samsung	يشركا	خدما	مركز	عأقرب	وةتصل	ةيكهرعي	ةيتلار	قاعس	عفصل	قم	ةجلهاز،	إيى	غريبا	مادة	أي	دخول	حايا	في

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تدع	ةألطفال	)أو	ةحللوةنات	ةأليلفا(	يلببون	دةخل	ةيغسايا	أو	فوقها؛	حلث	إنه	ال	ميكن	فتح	عاب	ةيغسايا	عسهويا	من	ةيدةخل،	وقد	يصاب	ةألطفال	

عإصاعات	عايغا	ةخلطورة	في	حايا	ةحتباسهم	عدةخلها.

تنبيهاا االستخدام

تنبيه

عند	وجود	مادة	غريبا	دةخل	ةيغسايا،	مثل	ةملنظفات	أو	ةألترعا	أو	مخلفات	ةيطبام	وما	إيى	ذيك،	ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونّظف	ةيغسايا	

عاستخدةم	قطبا	قماش	رطبا	وناعما.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	تغلر	في	ةأليوةن	أو	ةيتشويه	أو	ةيتلف	أو	ةيصدأ.	 

قد	ينكسر	ةيزجاج	ةألمامي	نتلجا	حلدوث	ةصطدةم	قوي.	يذة،	يجب	ةحلرص	عند	ةستخدةم	ةيغسايا.

قد	حتدث	إصاعا	في	حايا	ةنكسار	ةيزجاج.	 

عند	حدوث	فشل	في	توريد	ةملاء	أو	عند	إعادة	توصلل	خرطوم	توريد	ةملاء،	يجب	فتح	ةيصنبور	عبطء.

ةفتح	ةيصنبور	عبطء	عند	ةالستخدةم	عبد	فترة	طويلا	من	عدم	ةالستخدةم.

قد	يؤدي	ضغط	ةيهوةء	في	خرطوم	توريد	ةملاء	أو	ماسورة	ةملاء	إيى	تلف	جزء	من	ةيغسايا	أو	حدوث	تسرب	يلماء.	 

في	حايا	حدوث	خطأ	في	عمللا	ةيتصريف	أثناء	ةيتشغلل،	حتقق	من	عدم	وجود	مشكلا	تتبلق	عايتصريف.

قد	يؤدي	ةستخدةم	ةيغسايا	أثناء	تسرب	ةمللاه	منها	نتلجا	وجود	مشكلا	عايتصريف	إيى	ةإلصاعا	عصدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق	نتلجا	حلدوث		 

تسرب	كهرعي.

يجب	إدخال	ةملالعس	عايكامل	في	ةيغسايا	عحلث	ال	تبلق	عايباب.

قد	يؤدي	ذيك	إيى	تلف	ةملالعس	أو	ةيغسايا،	أو	قد	ينتج	عنه	حدوث	تسريب	يلماء.	 

أغلق	ةيصنبور	في	حايا	عدم	ةستخدةم	ةيغسايا.

تأكد	من	رعط	مساملر	خرطوم	توريد	ةملاء	عإحكام.	 

تأكد	من	عدم	ةيتصاق	أي	موةد	غريبا	عاحلاجز	ةملطاطي	وةيزجاج	ةألمامي	يلباب	)على	سبلل	ةملثال،	مخلفات	أو	خلوط	أو	شبر،	وما	إيى	ذيك.(

في	حايا	ةيتصاق	أي	مادة	غريبا	في	ةيباب	أو	يم	يتم	إغالقه	جلدةً،	فقد	يتسبب	ذيك	في	حدوث	تسرب	يلماء.	 

يجب	فتح	ةيصنبور	وةيتحقق	من	إحكام	وصلا	خرطوم	ةملاء	وعدم	وجود	تسريب	يلماء	قبل	ةستخدةم	ةملنتج.

في	حايا	عدم	إحكام	رعط	ةملساملر	أو	وصلا	خرطوم	توريد	ةملاء،	قد	يحدث	تسريب	يلماء.	 

مت	تصملم	ةملنتج	ةيذي	قمت	عشرةئه	يالستخدةم	ةملنزيي	فقط.

يُبد	ةستخدةم	ةملنتج	ألغرةض	جتاريا	سوء	ةستخدةم	يه.	وفي	هذه	ةحلايا،	ال	تتم	تغطلا	ةملنتج	من	خالل	ةيضمان	ةيقلاسي	ةيذي	تقدمه	شركا	

Samsung،	كما	أن	شركا	Samsung	ال	تتحمل	أي	مسئويلا	عن	ةألعطال	أو	ةخلسائر	ةيتي	تنجم	عن	سوء	ةالستخدةم.	

ال	تقف	فوق	ةجلهاز	أو	تضع	أشلاء	فوقه	)مثل،	مالعس	ةيغسلل	أو	شموع	ُمضاءة	أو	سجائر	مشتبلا	أو	أطباق	أو	موةد	كلماويا	أو	أشلاء	مبدنلا،	وما	

إيى	ذيك(.
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قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةإلصاعا	عصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	مشاكل	عاملنتج	أو	وقوع	إصاعات.	 

يجب	عدم	رش	موةد	متطايرة،	مثل	ةملبلدةت	ةحلشريا،	فوق	سطح	ةجلهاز.

عاإلضافا	إيى	أن	هذة	ةألمر	يضر	عاإلنسان،	فقد	ينتج	عنه	أيًضا	ةإلصاعا	عصدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	مشاكل	عاملنتج.	 

ال	تضع	أشلاًء	ينتج	عنه	مجاالت	كهرومغناطلسلا	عايقرب	من	ةيغسايا.

قد	ينتج	عن	هذة	حدوث	إصاعات	جسديا	نتلجا	وجود	خلل	في	وظائف	ةيتشغلل.	 

ةملاء	ةيذي	يتم	تصريفه	أثناء	ةيغسل	عدرجات	حرةرة	عايلا	أو	أثناء	دورة	ةيتجفلف	يكون	ساخنًا،	فال	تلمسه.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	حروق	أو	إصاعات.	 

إذة	كانت	درجا	حرةرة	ةملاء	مرتفبا	قبل	ةيتصريف،	فستستغرق	وقًتا	حتى	تنخفض	درجا	حرةرتها،	وقد	تختلف	درجا	ةحلرةرة	حسب	درجا	ةحلرةرة	

ةيدةخللا.

يجب	عدم	غسل	مفروشات	ةملقاعد	أو	ةيسجاد	أو	ةألقمشا	)*(	ةملقاوما	يلماء	أو	عصرها	أو	جتفلفها	ما	يم	يكن	جهازك	متضمنًا	دورة	خاصا	يغسلها.

)*(:	ةملفروشات	ةيصوفلا	أو	ةألغطلا	ةملقاوما	يألمطار	أو	سترةت	ةيصلد	أو	عنطلونات	ةيتزيج	أو	حقائب	ةينوم	أو	أغطلا	ةحلفاضات	أو	ةملالعس	ةيرياضلا	أو	

أغطلا	ةيدرةجات	وةيدرةجات	ةيبخاريا	وةيسلارةت،	وما	إيى	ذيك.

يجب	عدم	غسل	ةيسجاد	ةيسملك	أو	ةيثقلل	حتى	في	حايا	وجود	عالما	ةيغسايا	على	عطاقا	ةيبنايا	عاملنتج.	قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث		 

إصاعا	أو	تلف	عايغسايا	أو	عاحلوةئط	أو	عاألرضلا	أو	عاملالعس	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.

ال	تغسل	ةيسجاد	ةيوعر	أو	ممسحا	ةألرجل	ةيتي	حتتوي	على	ةملطاط.	فقد	ينسلخ	ةملطاط	ويبلق	عاحلاويا	من	ةيدةخل،	مما	يؤدي	إيى	حدوث	قصور	في		 

أدةء	ةملنتج	كأن	حتدث	مشكلا	في	ةيتصريف.

يجب	عدم	تشغلل	ةيغسايا	في	حايا	عدم	وجود	درج	ةملنظف.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	إصاعا	جسديا	نتلجا	يتسرب	ةملاء.	 

يجب	عدم	ملس	ةحلاويا	من	ةيدةخل	أثناء	عمللا	ةيتجفلف	أو	عبدها	مباشرةً؛	حلث	يكون	ساخنًا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةإلصاعا	عحروق.	 

ال	تضع	يدك	في	درج	ةملنظف.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	إصاعات،	حلث	ميكن	أن	تصاب	يديك	عن	طريق	جهاز	إضافا	ةملنظف.	 

ال	تُستخدم	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل	)ةيُطرز	ةملالئما	فقط(	مع	مسحوق	ةيغسلل.	يذة،	قم	عفك	ةحلاويا	عند	ةستخدةم	مسحوق	ةيغسلل.	 

جتنب	وضع	أي	أشلاء	)مثل	ةألحذيا	وعقايا	ةيطبام	وةحللوةنات(	غلر	ةملالعس	دةخل	ةيغسايا.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	تلف	ةيغسايا	أو	حدوث	إصاعا	ووفاة	في	حايا	وجود	حلوةنات	أيلفا	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.	 

ال	تضغط	على	ةألزرةر	عاستخدةم	أدوةت	حادة،	مثل	ةملساملر	أو	ةيسكاكني	أو	ةألظافر،	وما	إيى	ذيك.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	إصاعا.	 

يُحظر	غسلل	ةملالعس	ةيتي	حتتوي	على	زيوت	أو	كرميات	أو	مستحضرةت	سائلا،	وةيتي	توجد	في	متاجر	مستحضرةت	ةيبنايا	عايبشرة	أو	علادةت	

ةيتديلك	عادةً.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تشوه	ةحلاجز	ةملطاطي	ويؤدي	إيى	تسرب	ةملاء.	 

يجب	عدم	ترك	أي	أشلاء	مبدنلا،	مثل	ةيدعاعلس	أو	دعاعلس	ةيشبر	أو	موةد	ةيتبللض،	في	ةحلاويا	يفترةت	طويلا	من	ةيوقت.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	صدأ	ةحلاويا.	 

وفي	حايا	عدء	ظهور	ةيصدأ	على	سطح	ةحلاويا،	قم	عتنظلف	سطحها	عاستخدةم	سائل	تنظلف	)متبادل(	وإسفنج.	وال	تستخدم	فرشاة		 

مبدنلا	مطلًقا.
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ال	تستخدم	منظًفا	جاًفا	عشكل	مباشر،	وال	تغسل	ةملالعس	أو	تشطفها	أو	تبصرها	في	حايا	إضافا	منظف	جاف	إيلها.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث	ةشتبال	فوري	نتلجا	يلحرةرة	ةيناجتا	عن	تأكسد	ةيزيت.	 

ال	تستخدم	ةملاء	ةيقادم	من	أجهزة	تبريد/تسخني	ةملاء.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	مشاكل	في	ةيغسايا.	 

ال	تستخدم	صاعون	غسل	يدين	متبادل	عايغسايا.

في	حايا	حدوث	ةيترةكم	وتلبس	دةخل	ةيغسايا،	قد	حتدث	مشاكل	تتبلق	عاملنتج،	مثل	تغلر	ةيلون	أو	ةيصدأ	أو	تويد	رةئحا	كريها.	 

ميكنك	وضع	ةجلوةرب	وحماالت	ةيصدر	دةخل	شبكا	ةيغسلل	وغسلها	مع	عقلا	ةملالعس.

ال	تغسل	عناصر	ةيغسلل	كبلرة	ةحلجم،	مثل	ةملفروشات،	في	شبكا	ةيغسلل.

يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	إصاعا	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.	 

ال	تستخدم	منظًفا	متلبًسا.

قد	يحدث	تسرّب	يلماء	في	حايا	ترةكم	ةملنظف	ةملتلبس	دةخل	ةيغسايا.	 

تأكد	من	إفرةغ	جملع	جلوب	ةملالعس	ةيتي	سلتم	غسلها.

قد	تتسبب	ةألشلاء	ةيصلبا	وةحلادة	مثل	ةيبمالت	ةملبدنلا	أو	ةيدعاعلس	أو	ةملساملر	أو	ةملساملر	ةيقالووظ	أو	ةألحجار	في	إحدةث	أضرةر	عايغا	عاجلهاز.	 

ال	تقم	عغسل	ةملالعس	ةملزوّدة	عإعزميات	أو	أزرةر	كبلرة	ةحلجم	أو	ةألشلاء	ةملبدنلا	ةألخرى	ثقللا	ةيوزن.

ةفرز	ةيغسلل	حسب	ةيلون	وفًقا	يثباته	ثم	حدد	ةيدورة	ةملناسبا	ودرجا	ةحلرةرة	ةملناسبا	وةيوظائف	ةإلضافلا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تغلر	ةيلون	أو	تلف	في	ةينسلج.	 

توخ	ةحلذر	حتى	ال	تنحشر	أصاعع	ةألطفال	عايباب	عند	إغالقه.

قد	يؤدي	عدم	توخي	ةحلذر	إيى	حدوث	إصاعا.	 

حتذمراا التنظيف الهامة

حتذمر

ال	تنظف	ةجلهاز	عرش	ةملاء	علله	مباشرة.

ال	تستخدم	منظًفا	حمضًلا	قويًا.

ال	تستخدم	ةيبنزين	أو	مرقق	ةيطالء	أو	ةيكحول	يتنظلف	ةجلهاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تغللر	في	ةيلون	أو	تشويه	أو	تلف	أو	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق.	 

ةفصل	قاعس	ةجلهاز	من	مقبس	ةحلائط	قبل	تنظلفه	أو	صلانته.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 
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التركيب
ةتبع	هذه	ةإلرشادةت	عبنايا	يضمان	ةيتركلب	ةيسللم	يلغسايا	ومنع	وقوع	حوةدث	أثناء	ةيغسل.

مكحناا الغسالة

تأكد	من	وجود	جملع	ةألجزةء	ةملُضمنا	عببوة	ةملنتج.	إذة	وةجهت	أي	مشكلا	عايغسايا	أو	أجزةئها،	فاتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي	أو	عائع	

ةيتجزئا.

٠٦

٠٨

٠٧

٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

١٢

٠٩

١٠

١١

يوحا	ةيتحكم 03درج	ةملنظف 02ذرةع	ةإلطالق 01

مصفاة	ةملضخا 06ةحلاويا 05عاب	ةيغسايا 04

سطح	ةيغسايا 09غطاء	ةملصفاة 08أنبوب	تصريف	ةيطوةرئ 07

أرجل	ةستوةء	ةيغسايا 12خرطوم	ةيتصريف 11قاعس	ةيتلار	ةيكهرعي 10

ب
كي

تر
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حامل	ةخلرطومأغطلا	ةملساملرمفتاح	ةيرعط

حاويا	ةملنّظف	ةيسائلخرطوم	ةملاء	ةيساخنخرطوم	ةملاء	ةيبارد

مالحظة

أغطلا	ةملساملر:	يتوقف	ةيبدد	ةملتوفر	من	أغطلا	ةملساملر	)من	3	إيى	6(	على	ةيطرةز.	 

خرطوم	ةملاء	ةيساخن:	ةيُطرز	ةملالئما	فقط.	 

حاويا	ةملنّظف	ةيسائل:	ةيُطرز	ةملالئما	فقط.	 
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التركيب

14 ةيبرعلا

ب
كي

تر
ال

متطلباا التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتحصيل بطرف أرضي

يلزم	وجود	قاطع	دةئرة	كهرعائلا	أو	منصهر	عتلار	متردد	220	فويت		 

/ 50	هرتز.

ةستخدم	دةئرة	كهرعائلا	فرعلا	منفصلا	مخصصا	يلغسايا.	 

يضمان	تأريض	مناسب،	يتم	تزويد	ةيغسايا	عسلك	تلار	كهرعائي	عه	

قاعس	تأريض	عثالثا	سنون	الستخدةمه	مع	مأخذ	مت	تركلبه	وتأريضه	

عشكل	سللم.

ةستشر	فني	صلانا	أو	فني	كهرعاء	مؤهالً	إذة	يم	تكن	متأكدةً	من	

سالما	ةيتأريض.

ال	تقم	عتبديل	ةيقاعس	ةملرفق.	وفي	حايا	عدم	توةفقه	مع	مأخذ	ةيتلار	

ةيكهرعائي،	ةتصل	عفني	كهرعاء	مؤهل	يتركلب	مأخذ	مالئم.

حتذمر

يحظر	ةستخدةم	سلك	متديد.	 

ةستخدم	فقط	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	ةملتوفر	مع	ةيغسايا.	 

ال	توصل	ةيسلك	ةألرضي	مبوةسلر	عالستلكلا	أو	خطوط	غاز	أو		 

موةسلر	ماء	ساخن.

قد	تتسبب	موّصالت	ةيتأريض	ةيتي	يتم	توصللها	عشكل	غلر		 

سللم	في	حدوث	صدما	كهرعائلا.

تحرمد املاء

يترةوح	ضغط	ةملاء	ةملناسب	يهذه	ةيغسايا	عني	50	كللوعاسكال	و800 

كللوعاسكال.	قد	يتسبب	ضغط	ةملاء	ةألقل	من	50	كللوعاسكال	في	

عدم	إحكام	غلق	صمام	ةملاء،	أو	قد	يُستغرق	وقت	أطول	في	ملء	ةحلاويا,	

مما	يؤدي	إيى	إيقاف	تشغلل	ةيغسايا.	يجب	أن	تكون	صناعلر	ةملاء	على	

عُبد	ال	يتجاوز	120	سم	من	ةجلانب	ةخللفي	يلغسايا	يتسهلل	توصلل	

خرةطلم	توريد	ةملاء	ةملرفقا	عايغسايا.

يلحد	من	مخاطر	ةيتسرب:

تأكد	من	سهويا	ةيوصول	إيى	صناعلر	ةملاء.	 

أغلق	صناعلر	ةملاء	في	حايا	عدم	ةستخدةم	ةيغسايا.	 

حتقق	عشكل	منتظم	من	عدم	وجود	أي	تسريبات	في	وصالت		 

خرةطلم	توريد	ةملاء.

تنبيه

ةفحص	جملع	توصلالت	صمام	ةملاء	وةيصناعلر	يلتحقق	من	عدم	وجود	

أي	تسرب	قبل	ةستخدةم	ةيغسايا	ألول	مرة.	

التصرمف

توصي	شركا	Samsung	عأن	يترةوح	ةرتفاع	ةملاسورة	ةيرأسلا	من	60	إيى	

90	سم.	ويجب	توصلل	خرطوم	ةيتصريف	عبر	مشبك	ةخلرطوم	وصوالً	

إيى	ةملاسورة	ةيرأسلا	ةيتي	يجب	أن	تغطي	هذة	ةخلرطوم	عايكامل.
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15 ةيبرعلا 

ب
كي

تر
ال

التثبيت األرضي

يلحصول	على	أفضل	أدةء،	يجب	تركلب	ةيغسايا	على	أرضلا	ثاعتا	

وصلبا،	علًما	عأن	ةألسطح	ةخلشبلا	قد	حتتاج	إيى	تقويتها	يتقللل	

ةالهتزةز	و/أو	ةألحمال	غلر	ةملتوةزنا.	جدير	عايذكر	أن	ةألرضلات	ةملفروشا	

عايسجاد	وذةت	ةيبالط	ةيناعم	غلر	مقاوما	يالهتزةز،	عل	على	ةيبكس،	قد	

تتسبب	في	حترك	ةيغسايا	عشكل	طفلف	أثناء	دورة	ةيبصر.

تنبيه

ال	تقم	عتركلب	ةيغسايا	على	قاعدة	أو	عنلا	غلر	مدعوما	عشكل	جلد.	

درجة حرارة املاء

ال	تقم	عتركلب	ةيغسايا	في	مناطق	قد	يتجمد	فلها	ةملاء؛	حلث	إن	

ةيغسايا	حتتفظ	دوًما	عببض	ةملاء	في	صمامات	ةملاء	أو	ةملضخات	أو	

ةخلرةطلم	أو	في	ةيثالثا	مًبا.	يتسبب	ةملاء	ةملتجمد	عايوصالت	في	إحلاق	

ضرر	عايسلور	وةملضخات	وةملكونات	ةألخرى	يلغسايا.

تركيب القنطرة

ةحلد	ةألدنى	يلمساحا	ةخلايلا	حول	ةيغسايا	ةيالزما	يلحصول	على	

تشغلل	مستقر:

25	ممةجلانبان

25	ممةجلها	ةيبلويا

50	ممةجلها	ةخللفلا

550	ممةجلها	ةألماملا

في	حايا	تركلب	ةيغسايا	وةجملفف	مًبا	في	ةملكان	نفسه،	يجب	أن	

حتتوي	ةجلها	ةألماملا	يلقنطرة	على	فتحا	هوةء	غلر	مسدودة	عقطر	

550	مم	على	ةألقل.	علًما	عأن	ةيغسايا	ال	تتطلب	فتحا	هوةء	خاصا.
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التركيب

16 ةيبرعلا

ب
كي

تر
ال

تفاصيل عملية التركيب

اختيار مكان الغسالة 1اوطحة 

متطلبات	ةملكان:

سطح	مستو	وصلب	عدون	سجاد	أو	أرضلا	حتتمل	إعاقا	ةيتهويا	 

عبلد	عن	ضوء	ةيشمس	ةملباشر	 

وجود	مساحا	كافلا	يلتهويا	وةيتوصلالت	 

تكون	درجا	ةحلرةرة	ةحمللطا	دةئًما	أعلى	من	درجا	ةيتجمد	)0	درجا	مئويا(	 

عبلد	عن	أي	مصدر	حرةرة	 

فك مسامير الشحن 2اوطحة 

قم	عتفريغ	محتويات	عبوة	ةملنتج	وإزةيا	كل	مساملر	ةيشحن.

1	 قم	عإرخاء	كل	مساملر	ةيشحن	ةملوجودة	عاجلها	ةخللفلا	يلغسايا	.

عاستخدةم	مفتاح	ةيرعط	ةملرفق.

2	 سدّ	جملع	ةيفتحات	عاستخدةم	أغطلا	ةملساملر	ةيبالستلكلا	.

ةملرفقا	مع	ةجلهاز.

ةحتفظ	مبساملر	ةيشحن	الستخدةمها	في	ةملستقبل.

حتذمر

قد	تشكّل	موةد	ةيتغللف	خطرًة	على	ةألطفال.	تخلص	من	تلك	ةملوةد	)ةألكلاس	ةيبالستلكلا	وةيبويلستلرين	...إيخ(	عبلدًة	عن	متناول	ةألطفال.	
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17 ةيبرعلا 

ب
كي

تر
ال

ضبط أرجل استحاء الغسالة 3اوطحة 

1	 ةنقل	ةيغسايا	إيى	موضبها	عرفق.	قد	يؤدي	ةستبمال	ةيقوة	.

ةملفرطا	إيى	تلف	أرجل	ةالستوةء.

2	 ةضبط	ةستوةء	ةيغسايا	عاستخدةم	أرجل	ةالستوةء	يدويًا..

3	 عند	ةالنتهاء	من	ضبط	ةالستوةء,	أحكم	رعط	ةيصوةملل	عاستخدةم	.

مفتاح	ةيرعط.

تحصيل خرطحم املاء 4اوطحة 

قد	يختلف	محّول	ةخلرطوم	ةملتوفر	عاختالف	ةيطرةز.	متنحك	هذه	ةخلطوة	إرشادةت	عشأن	توصلل	ةحملّول	من	ةينوع	وصلا.	إذة	كان	يديك	ةحملّول	من	ةينوع	

قالووظ،	فانتقل	إيى	7.

A

B

قم	عتوصلل	خرطوم	ةملاء	عصنبور	ةملاء.

1	 ..)B( خرطحم املاء	عن	)A( اوّحل	ةفصل

2	 قم	عإرخاء	ةملساملر	ةألرعبا	ةملوجودة	عاحملّول	عاستخدةم	مفك	.

فللبس.
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التركيب

18 ةيبرعلا

ب
كي

تر
ال

C

3	 أمسك	ةحملّول،	ويف	اجلزء )C(	عاجتاه	ةيسهم	إلرخائه	مبقدةر	5	مم	)*(.	.

C

4	 أدخل	ةحملّول	في	صنبور	ةملاء،	وأحكم	رعط	ةملساملر	مع	رفع	ةحملّول..

5	 يف	اجلزء )C(	عاجتاه	ةيسهم	إلحكام	رعطه..

D

6	 أثناء	ةإلمساك	اجلزء )D(،	وّصل	خرطوم	ةملاء	عاحملّول.	عبد	ذيك,	قم	.

عفك	اجلزء )D(.	يُسمع	صوت	طقطقا	عند	تثبلت	ةخلرطوم	عاحملّول.

7	 إذة	كنت	تستخدم	صنبور	ملاه	من	نوع	قالووظ،	فاستخدم	ةحملّول	.

من	ةينوع	قالووظ	ةملتوفر	يديك	يتوصلله	عصنبور	ةملاء	كما	هو	

موضح	عايشكل.
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19 ةيبرعلا 

ب
كي

تر
ال

8	 قم	عتوصل	ةيطرف	ةآلخر	من	خرطوم	ةملاء	عصمام	توريد	ةمللاه	.

ةملوجود	عاجلزء	ةخللفي	من	ةيغسايا.	يف	ةخلرطوم	عاجتاه	عقارب	

ةيساعا	إلحكام	رعطه.

9	 ةفتح	صنبور	ةملاء،	وحتقق	من	عدم	وجود	أي	تسريبات	حول	مناطق	.

ةيتوصلل.	إذة	كانت	هناك	تسريبات	يلماء،	فكرر	ةخلطوةت	ةملوضحا	

أعاله.	

حتذمر

في	حايا	تسرب	ةمللاه،	قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وةفصلها	عن	مصدر	ةيكهرعاء؛	ثم،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.	عخالف	ذيك،	قد	

حتدث	صدما	كهرعائلا.	

تنبيه

ال	متدد	خرطوم	ةملاء	عايقوة.	إذة	كان	ةخلرطوم	قصلرًة	جدًة،	فاستبديه	عخرطوم	ضغط	عاٍل	أطول.

مالحظة

عبد	توصلل	خرطوم	ةملاء	عاحملّول،	حتقق	من	توصلله	عطريقا	صحلحا	عن	طريق	سحب	خرطوم	ةملاء	ألسفل.	 

ةستخدم	صنبور	ماء	من	ةألنوةع	ةيرةئجا.	إذة	كان	ةيصنبور	مريع	ةيشكل	أو	كبلرًة	جدًة،	فقم	عإزةيا	حلقا	ةملباعدة	قبل	إدخال	ةيصنبور	في	ةحملّول.	 
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التركيب

20 ةيبرعلا

ب
كي

تر
ال

بالنسبة للُطرز املزوّدة بفتحة إضافية لتحرمد املاء الساخن:

1	 وّصل	ةيطرف	ذة	ةيلون	ةألحمر	من	خرطوم	ةملاء	ةيساخن	عفتحا	.

توريد	ةملاء	ةيساخن	ةملوجودة	عاجلها	ةخللفلا	يلغسايا.

2	 وّصل	ةيطرف	ةآلخر	من	خرطوم	ةملاء	ةيساخن	عصنبور	ةملاء	ةيساخن..

محبس خرطحم املاء )الُطرز املالئمة فقط(

A

ينبه	محبس	خرطوم	ةملاء	ةملستخدمني	يلتحذير	من	تسرب	ةملاء.	حلث	

يستشبر	تدفق	ةملاء،	ومن	ثمَّ	يتحول	املؤشر )A(	ةملوجود	في	ةملنتصف	

إيى	ةيلون	ةألحمر	في	حايا	وجود	تسرب	يلماء.

مالحظة

يجب	تركلب	نهايا	محبس	خرطوم	ةملاء	عصنبور	ةمللاه	ويلس	عايغسايا.
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21 ةيبرعلا 

ب
كي

تر
ال

وضع خرطحم تصرمف املاء 5اوطحة 

ميكنك	وضع	خرطوم	ةيتصريف	عثالث	طرق:

A

فوق	حافا	حاويا	ةيغسلل

يجب	أن	يوضع	خرطوم	ةيتصريف	على	ةرتفاع	يترةوح	عني	60	و90	سم	

)*(	عن	ةألرض.	ويلحفاظ	على	ةنثناء	فوها	خرطوم	ةيتصريف،	ةستخدم	

حامل اورطحم البالستيكي )A(.	ثّبت	ةحلامل	عاحلائط	عاستخدةم	

خطاف،	وذيك	يضمان	مستوى	تصريف	ثاعت.

في	أنبوب	ةيتصريف	عاحلوض

يجب	أن	يكون	أنبوب	ةيتصريف	فوق	فتحا	ةيصرف	عاحلوض	عحلث	يكون	

طرف	ةخلرطوم	على	ةرتفاع	60	سم	على	ةألقل	عن	ةألرض.

في	أنبوب	تصريف	ةملاء

يجب	أن	يكون	أنبوب	ةيتصريف	على	ةرتفاع	يترةوح	عني	60	سم	و90	سم	

)*(.	يُنصح	عاستخدةم	ماسورة	رأسلا	يبلغ	ةرتفاعها	65	سم.	تأكد	من	

توصلل	خرطوم	ةيتصريف	مباسورة	رأسلا	مع	إمايا	عسلطا.

متطلبات	ةملاسورة	ةيرأسلا	يلتصريف:

قطر	يبلغ	5	سم	عحد	أدنى	 

سبا	جرف	تبلغ	60	يترًة	في	ةيدقلقا	عحد	أدنى	 
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التركيب

22 ةيبرعلا

ب
كي

تر
ال

تنبيه

ال	تضع	خرطوم	تصريف	ةمللاه	في	أماكن	يوجد	عها	ملاه	رةكدة	أو	ملاه	

ةيغمر.	فقد	تتسرب	ةمللاه	دةخل	ةجلهاز.

تشغيل 6اوطحة 

قم	عتوصلل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبقبس	حائط	يبمل	مبأخذ	تلار	كهرعائي	متردد	220	فويت	/	50	هرتز	مبتمد	ومحمي	عوةسطا	منصهر	أو	قاطع	

دةئرة	كهرعائلا.	عبد	ذيك,	ةضغط	على	ةيزر	التشغيل	يتشغلل	ةيغسايا.
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23 ةيبرعلا 

قبل بدء التشغيل

اإلعداداا األولية

تشغيل املعامرة )مستحسن(

تضمن	عمللا	ةملبايرة	دقا	ةحتساب	ةيوزن	عوةسطا	ةيغسايا.	تأكد	من	أن	ةحلوض	فارغ	قبل	تشغلل	وظلفا	ةملبايرة.

1	 قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وإعادة	تشغللها	مرة	أخرى..

2	 .."Cb"	رسايا	تظهر	ةملبايرة.	وضع	في	يلدخول	ثوةٍن	3	ملدة	مًبا	وتأجيل التشغيل	درجة احلرارة	ةيزرين	على	ةالستمرةر	مع	ةضغط

3	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	يتشغلل	دورة	ةملبايرة.

4	 ستدور	حاويا	ةيغسلل	ملدة	3	دقائق.	)قد	يختلف	ةجتاه	دورةن	حاويا	ةيغسلل	حسب	ةيطرةز.(.

5	 عند	ةكتمال	ةيدورة،	يظهر	"0"	على	شاشا	ةيبرض،	وستتوقف	ةيغسايا	عن	ةيتشغلل	تلقائًلا..

6	 وعذيك،	تكون	ةيغسايا	جاهزة	ةآلن	يالستخدةم..

إرشاداا الغسيل

الفرز 1اوطحة 

افرز املالبس املطلحب غسلها وفًقا للمعامير التالية:

ملصق	ةيبنايا:	قم	عفرز	ةملالعس	وتصنلفها	إيى	أقطان	وأيلاف	مخلوطا	وموةد	ةصطناعلا	وةحلرير	وةألصوةف	وةحلرير	ةالصطناعي	)ةيرةيون(.	 

ةملالعس	ةمللونا:	ةفصل	ةملالعس	ةيبلضاء	عن	ةملالعس	ةمللونا.	 

ةحلجم:	يؤدي	خلط	قطع	ةملالعس	ذةت	ةألحجام	ةخملتلفا	في	ةحلاويا	مًبا	إيى	حتسني	مستوى	أدةء	ةيغسل.	 

ةحلساسلا:	ةغسل	ةملالعس	ةيرقلقا	وحدها	وكذيك	ةملالعس	ةيصوفلا	ةجلديدة	وةينقلا	وةيستائر	وةملالعس	ةحلريريا.	ةفحص	عطاقات	ةيبنايا	ةملوجودة		 

على	قطع	ةملالعس.

مالحظة

تأكد	من	فحص	ملصقات	ةيبنايا	ةملوجودة	على	ةملالعس،	وةفرز	قطع	ةملالعس	وفًقا	يها	قبل	عدء	ةيغسل.	

ل
غي

ش
لت

ء ا
بد

ل 
قب
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إفراغ اجليحب 2اوطحة 

قم بإفراغ كافة جيحب املالبس املطلحب غسلها

قد	يؤدي	وجود	أجسام	مبدنلا	مثل	ةيبمالت	ةملبدنلا	وةيدعاعلس	وةإلعزميات	ةملثبتا	عاملالعس	إيى	تلف	قطع	ةملالعس	ةألخرى	وكذيك	ةحلوض.	 

اقلب املالبس ذاا األزرار واملالبس املطرّزة

اعات	وتثبلتها	عشريطا.	  اعات	ةيسرةويل	أو	ةيسترةت	مفتوحا	أثناء	ةيغسل،	فقد	يتسبب	هذة	في	تلف	ةحلاويا.	يجب	غلق	ةيَسحَّ إذة	تُركت	َسحَّ

قد	تتشاعك	ةملالعس	ذةت	ةألشرطا	ةيطويلا	مع	مالعس	أخرى.	ةحرص	على	رعط	ةألشرطا	قبل	عدء	ةيغسل.	 

استخدام شبكة الغسيل 3اوطحة 

يجب	وضع	حماالت	ةيصدر	)ةيتي	ميكن	غسلها	في	غسايا(	في	شبكا	ةيغسلل.	حلث	قد	تنكسر	ةألجزةء	ةملبدنلا	ةملوجودة	في	حماالت	ةيصدر	مما		 

يؤدي	إيى	متزيق	قطع	أخرى	من	ةيغسلل.

قد	تبلق	ةملالعس	ةيصغلرة	وةخلفلفا	عايباب،	مثل	ةجلوةرب	وةيقفازةت	وةجلوةرب	ةينسائلا	ومناديل	ةيلد.	يذة،	يُرجى	وضبها	دةخل	شبكا	غسلل		 

ناعما.

ال	تغسل	شبكا	ةيغسل	وحدها	دون	وجود	مالعس	عها؛	فقد	يؤدي	ذيك	إيى	حدوث	ةهتزةزةت	غلر	طبلبلا	في	ةيغسايا	وحدوث	إصاعات.	 

الغسل األولي )إذا لزم األمر( 4اوطحة 

حدد	ةخللار	ةيغسل	ةألويي	يلدورة	ةحملددة	إذة	كان	ةيغسلل	متسًخا	عشدة.	عند	حتديد	خلار	ةيغسل	ةألويي	تأكد	من	ةستخدةم	مسحوق	على	هلئا	عودرة	

في	حجلرة	ةيغسل	ةيرئلسي.

حتدمد سعة حتميل املالبس 5اوطحة 

ال	تتجاوز	ةيوزن	ةحملدد	يلغسايا.	قد	يتسبب	ةيتحملل	ةيزةئد	في	ةنخفاض	مستوى	أدةء	ةيغسايا.	ملرةجبا	سبا	ةيتحملل	ةملالئما	ألنوةع	ةملالعس،	ةنظر	

ةيصفحا	32.

مالحظة

عند	غسل	ةملفروشات	أو	أغطلا	ةيلحاف،	قد	تطول	مدة	ةيغسل	أو	تقل	فبايلا	عمللا	ةيدورةن.	عاينسبا	يلشرةشف	أو	أغطلا	ةيشرةشف،	يلبلغ	ةحلد	

ةألقصى	يسرعا	دورة	ةيبصر	ةملوصى	عه	800	يفا	في	ةيدقلقا	)يلمالعس	ةيتي	تزن	2.0	كجم	أو	أقل(.	

تنبيه

في	حايا	عدم	توةزن	ةيغسلل	وظهور	رمز	ةملبلومات	"Ub"،	أعد	توزيع	ِحمل	ةيغسلل.	فايغسلل	غلر	ةملتوةزن	قد	يقلل	من	أدةء	ةيغسايا	في	عمللا	

ةيدورةن.	
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استخدام نحع املسححق املناسب 6اوطحة 

يبتمد	نوع	ةملنظف	على	نوع	ةيقماش	)ةيقطن	أو	ةأليلاف	ةيصناعلا	أو	ةألنسجا	ةيرقلقا	أو	ةألصوةف(	وةأليوةن	ودرجا	حرةرة	ةملاء	ودرجا	ةالتساخ.	تأكد	من	

ةستخدةم	منظف	ةيغسلل	ةمُلصمم	خصلًصا	يلغساالت	ةألوتوماتلكلا.

مالحظة

ةتّبع	توصلات	ةيشركا	ةملصنِّبا	يلمنظف	عخصوص	وزن	ةملالعس	ودرجا	ةالتساخ	وما	إذة	كان	ةملاء	عسلرًة	في	منطقتك	أم	ال.	إذة	يم	تكن	متأكدًة	من		 

ُعسر	ةملاء،	فاتصل	عايهلئا	ةحملللا	ةملسؤويا	عن	ةملوةرد	ةملائلا	يديك.

ال	تستخدم	منظًفا	صلًبا	أو	خشنًا؛	حلث	قد	يترسب	هذة	ةملنظف	عبد	دورة	ةيشطف	ويتسبب	في	ةنسدةد	مخرج	ةيتصريف.	 

تنبيه

عند	غسل	ةملالعس	ةيصوفلا	عاستخدةم	ةيدورة	صحف ،	ةستخدم	منظًفا	سائاًل	عاديًا.	قد	يترك	مسحوق	ةيغسلل	مع	ةيدورة	صحف 	أثرًة	على	ةيغسلل	

ويتسبب	في	تغلر	أيوةنه.	

كبسحالا املالبس

يلحصول	على	أفضل	ةينتائج	من	ةستخدةم	كبسوالت	ةملالعس،	يُرجى	ةتباع	ةإلرشادةت	ةيتايلا.

1	 ضع	ةيكبسوالت	في	أسفل	ةحلاويا	ةيفارغا	عاجتاه	ةملؤخرة..

2	 ضع	ةملالعس	في	ةحلاويا	فوق	ةيكبسويا..

تنبيه

يلدورةت	ةيتي	تستخدم	ملاه	عاردة	أو	ةيدورةت	ةيتي	تكتمل	في	أقل	من	ساعا،	ينصح	عاستخدةم	منظف	سائل.	وإال	قد	ال	تتحلل	ةيكبسوالت	عايكامل.
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اإلرشاداا اواصة بدرج املنظف

توفر	ةيغسايا	موزًعا	مزودًة	عثالث	حجلرةت:	ةحلجلرة	ةيلسرى	يلغسل	ةألساسي،	وةحلجلرة	ةيلمنى	ةألماملا	ملنبمات	ةألقمشا،	وةحلجلرة	ةيلمنى	ةخللفلا	

يلغسل	ةألويي.

A

1	  حجيرة الغسل األولي:	ضع	منّظف	ةيغسل	ةألويي..

2	  حجيرة الغسل األساسي:	ضع	منّظف	ةيغسل	ةألساسي	.

ومنقي	ةمللاه	ومنّظف	ةينقع	ومادة	ةيتبللض	وموةد	إزةيا	ةيبقع.

3	  حجيرة منّعم األقمشة:	ضع	ةإلضافات	مثل	منّبم	.

.)A( خط احلد األقصى	تتجاوز	ال	ةألقمشا.

مالحظة

قد	يختلف	ةيشكل	ةيفبلي	يديلل	منّبم	ةألقمشا	عاختالف	ةيطرةز.	

تنبيه

ال	تفتح	درج	ةملنظف	أثناء	تشغلل	ةيغسايا.	 

ال	تستخدم	أنوةع	ةملنظفات	ةيتايلا	في	ةيدرج:	 

أقرةص	أو	كبسوالت	ةيتنظلف -

كرةت	أو	شبكات	ةيتنظلف -

يتجنب	ةنسدةد	ةحلجلرة،	يجب	إذةعا	ةملوةد	ةملتركزة	أو	عايلا	ةيلزوجا	)كمنبم	ةألقمشا	أو	ةملنظف(	عقللل	من	ةملاء	قبل	وضبها	في	ةحلجلرة.	 

عند	حتديد	تأجلل	ةيتشغلل،	ال	تضع	ةملسحوق	مباشرة	دةخل	حاويا	ةيغسلل	وإال،	قد	يتسبب	ذيك	في	تغلر	أيوةن	ةيغسلل.	ةستخدم	درج	ةملسحوق		 

عند	حتديد	تأجلل	ةيتشغلل.
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وضع محاد الغسيل في درج املنّظف

1	 ةسحب	درج	ةملنظف	يلخارج..

2	 ضع	منّظف	ةيغسلل	في	 حجيرة الغسل األساسي	وفًقا	.

إلرشادةت	ةيشركا	ةملصنّبا	وتوصلاتها.	الستخدةم	منّظف	سائل،	

رةجع	ةيصفحا	28.

A

3	 ضع	منّبم	ةألقمشا	في	 حجيرة املنّعم.	ال	تتجاوز	خط احلد .

.)A( األقصى

يتم	توزيع	منّبم	ةألقمشا	خالل	دورة	ةيشطف	ةينهائلا.

4	 ف	ةيغسل	ةألويي	في	. إذة	كنت	تريد	ةيغسل	ةألويي،	فضع	منظِّ

 حجيرة الغسل األولي	وفًقا	إلرشادةت	ةيشركا	ةملصنِّبا	

وتوصلاتها.

5	 أغلق	درج	ةملنّظف..
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تنبيه

ال	تضع	مسحوق	غسلل	في	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل.	 

يجب	تخفلف	منّبم	ةألقمشا	ةملركز	عاملاء	قبل	وضبه.	 

ال	تضع	منّظف	غسل	أساسي	في	 حجيرة املنّعم.	 

استخدام منّظف سائل )الُطرز املالئمة فقط(

A

أدخل	أواًل	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل	ةملتوفرة	في	 حجيرة الغسل 

األساسي.	ثم	ضع	ةملنّظف	ةيسائل	في	ةحلاويا	أسفل	خط احلد 

األقصى )A(	ةملرسوم.

مالحظة

ال	تقم	عإدخال	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل	إال	عبد	إزةيا	درج	ةملسحوق		 

.)A( ذراع اإلطالق	على	عايضغط	ةيغسايا	من

قد	تتبقى	كملا	من	ةملنّظف	ةيسائل	في	درج	ةملنّظف	عبد	ةالنتهاء		 

من	ةيغسل.

تنبيه

ال	تستخدم	ةيوظلفا	Prewash	)غسل	أويي(	عند	ةستخدةم		 

ةملنظف	ةيسائل.

ةنزع	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل	عند	ةستخدةم	مسحوق	ةيغسلل.	 
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29 ةيبرعلا 

العملياا

لححة التحكم

WW9*K5***** (*)

٠١

٠٢

٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧

٠٨

٠٩
١١

١٠

WW8*K5*****)*(		وWW7*K5*****	)*(

٠١

٠٢

٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ ٠٧

٠٨

٠٩
١١

١٠

يف	ةيقرص	يتحديد	دورة.01 	قرص	حتديد	ةيدورة

تبرض	ةيشاشا	مبلومات	ةيدورة	ةحلايلا	وةيوقت	ةملتبقي	ةملقدّر،	أو	رمز	مبلومات	عند	حدوث	مشكلا.02 	ةيشاشا

ةضغط	على	هذة	ةيزر	يتغللر	درجا	حرةرة	ةملاء	يلدورة	ةحلايلا.03 	درجا	ةحلرةرة

04 	شطف
ةضغط	على	هذة	ةيزر	يتغللر	عدد	مرةت	ةيشطف	يلدورة	ةحلايلا.	ميكنك	ضبط	عدد	مرةت	ةيشطف	عحد	أقصى	

خمس	مرةت	حسب	ةيدورة.

05 	دورةن

 (RPM(	ةيوةحدة	ةيدقلقا	في	ةيدورةت	عدد	يختلف	قد	ةحلايلا.	يلدورة	ةيدورةن	سرعا	يتغللر	ةيزر	هذة	على	ةضغط

حسب	ةيطرةز.

:	تتوقف	دورة	ةيشطف	ةينهائلا	مؤقًتا	عحلث	يبقى	ةيغسلل	منقوًعا	في	ةملاء.	إلخرةج		  إمقاف الشطف 

ةملالعس،	قم	عتشغلل	عمللا	ةيتصريف	أو	ةيدورةن.

:	ال	تدور	حاويا	ةيغسلل	عبد	دورة	ةيتصريف	ةينهائلا.	  بدون دوران 

:	يتشغلل	دورة	دورةن	فقط،	ةضغط	على	دوران	ملدة	3	ثوةٍن.	عند	ظهور	مدة	ةيدورة	وسرعتها		  دوران فقط 

على	ةيشاشا،	ةضغط	على	دوران	عشكل	متكرر	حتى	يتم	حتديد	سرعا	ةيدورةن	ةيتي	تريدها.	ثم	ةضغط	

على	ةيزر	 بدء/إمقاف مؤقت	يبدء	تشغلل	ةيدورة.	تبتمد	مدة	ةيدورةن	على	ةيدورة	ةحملددة.

ا
يا

مل
ع

ال
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06 	خلارةت
ةضغط	يتحديد	خلار	من	مكثّف	وةيغسل	ةألويي.	ثم	ةضغط	مرة	أخرى	إليغاء	ةيتحديد.

يختلف	توفر	ةخللارةت	وفق	ةيدورة.	 

07 	ةينقع	عايفقاعات
ةضغط	على	هذة	ةيزر	يتنشلط/إيغاء	تنشلط	وظلفا	ةينقع	عايفقاعات.	تساعد	هذه	ةيوظلفا	في	إزةيا	كملات	

كبلرة	من	ةيبقع	ةيصببا	ةخملتلفا.

08 	تأجلل	ةيتشغلل

يتلح	يك	تأجلل	ةيتشغلل	ضبط	وقت	ةنتهاء	ةيدورة	ةحلايلا.	عناًء	على	إعدةدةتك،	سلتم	حتديد	وقت	عدء	ةيدورة	

عوةسطا	ةملنطق	ةيدةخلي	عايغسايا.	يكون	هذة	ةإلعدةد	مفلدًة	مثالً	يبرمجا	ةيغسايا	عحلث	تنتهي	من	ةيغسل	

عند	ةيوقت	ةملبتاد	يلبودة	إيى	ةملنزل	من	ةيبمل.

ةضغط	الختلار	وحدة	مضبوطا	مسبًقا	من	ةيساعات.	 

09 	غسل	سريع	’15/’30

يغسل	ةملالعس	خفلفا	ةالتساخ	ةيتي	يقل	حجمها	عن	2	كجم	وتريد	غسلها	عسرعا.

يبتمد	توفر	هذة	ةخللار	وفق	ةيدورة.	 

قد	تتغلر	مدة	ةيدورة	وفق	كملا	ةملسحوق	ومستوى	ةملاء	ودرجا	ةتساخ	ةملالعس.	 

ةضغط	على	هذة	ةيزر	يتشغلل/إيقاف	تشغلل	ةيغسايا.10 	ةيتشغلل

ةضغط	على	هذة	ةيزر	يبدء	ةيتشغلل	أو	إيقافه.11 	عدء/إيقاف	مؤقت

ملزيد	من	ةملبلومات	حول	ةخللارةت،	رةجع	قسم	"امليزاا اواصة".

*)ةستمر	عايضغط	ملدة	3	ثوةني(	:	ةضغط	مع	ةالستمرةر	ملدة	3	ثوةٍن.
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خطحاا بسيطة لبدء التشغيل

WW9*K5***** (*)

١

٤
٦

٢

٥٣

WW8*K5*****)*(		وWW7*K5*****	)*(

١

٤
٦

٢

٥٣

1	 ةضغط	على	ةيزر	التشغيل	يتشغلل	ةيغسايا..

2	 قم	عتدوير	قرص حتدمد الدورة	يتحديد	دورة..

3	 قم	عتغللر	إعدةدةت	ةيدورة	)درجة احلرارة	وشطف	ودوران(	إذة	يزم	ةألمر..

4	 إلضافا	خلار،	ةضغط	على	ةيزر	خياراا.	ةستخدم	ةيزر	مرة	أخرى	الختلار	عنصر	مفضل..

5	 يتوفر	عايغسايا	زرةن	يتملزةن	عسهويا	ةيوصول	إيلهما	يكل	من	النقع بالفقاعاا	وتأجيل التشغيل.	إذة	كنت	تريد	ةستخدةم	أحد	هذين	ةخللارين،	.

فاضغط	على	ةيزر	ةملقاعل	يه.

6	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت..

لتغيير الدورة أثناء التشغيل

1	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	إليقاف	عمللا	ةيغسل..

2	 حدد	دورة	مختلفا..

3	 ةضغط	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	مرةً	أخرى	يبدء	ةيدورة	ةجلديدة..
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نظرة عامة على الدوراا

الدوراا القياسية

الحصف وأقصى حمحلة )كجم(الدورة

قطن
يلمالعس	ةيقطنلا	أو	أغطلا	ةألسرة	أو	مفارش	ةملناضد	أو	ةملالعس	ةيدةخللا	أو	ةملناشف	أو		 

ةيقمصان.	يتم	ضبط	وقت	ةيغسل	وعدد	مرةت	ةيشطف	تلقائًلا	وفًقا	يلحمل.
ةيقصوى

e-قطن

أدةء	مثايي	مع	ةستهالك	طاقا	أقل	يلمنسوجات	ةيقطنلا	أو	أغطلا	ةيسرير	أو	مفارش		 

ةملائدة	أو	ةملالعس	ةيدةخللا	أو	ةملناشف	أو	ةيقمصان.	يتوفلر	ةيطاقا،	رمبا	تنخفض	درجا	

ةحلرةرة	ةيفبللا	يلغسايا	عن	ةيدرجا	ةحملددة.

ةيقصوى

اقمشة اصطناعية
يلبلوزةت	أو	ةيقمصان	ةملصنوعا	من	ةيبويلستر	)ةيديويني	وةيتريفلرة(	أو	مادة	ةيبويلامايد		 

)ةيبلريون	وةينللون(	أو	ةملوةد	ةملشاعها.
4

 صحف 

هذه	ةيدورة	مخصصا	يلمالعس	ةيصوفلا	ةيقاعلا	يلغسل	في	ةيغسايا	ةيتي	تقل		 

حمويتها	عن	2.0	كجم.

تتملز	ةيدورة	صحف 	عاالهتزةز	ةخلفلف	وةينقع	حلمايا	ةأليلاف	ةيصوفلا	من	ةالنكماش/	 

ةيتلف.

يُنصح	عاستخدةم	منظف	عادي.	 

2

-تتملز	هذه	ةيدورة	عبمللا	دورةن	إضافلا	إلزةيا	ةيرطوعا	من	ةيغسلل	عفبايلا.	 دوران )الطرازان 7 و 8 كجم فقط(

قماش قطني )طراز 9 كجم فقط(
تتملز	هذه	ةيدورة	مبستوى	ماء	أعلى	في	ةيغسل	ةألساسي،	ودورة	شطف	إضافلا	يضمان		 

عدم	ترك	أي	آثار	ملسحوق	ةيغسلل.
3

-تتملز	هذه	ةيدورة	عبمللا	شطف	إضافلا	عبد	وضع	منّبم	ةألقمشا	على	ةيغسلل.	 دوران+شطف

تنظيف احلحض

يتنظلف	ةحلوض	عإزةيا	ةألترعا	وةيبكتريا	منه.	 

ينصح	عتشغلل	هذه	ةيدورة	مرة	وةحدة	يكل	40	غسلا	دون	وضع	منظف	أو	موةد	تبللض.	 

تأكد	أن	ةحلاويا	فارغا.	 

ال	تستخدم	أي	منظفات	يتنظلف	حاويا	ةيغسلل.	 

-

غسيل الفقاعاا اوارق
تساعد	دورة	ةيفقاعات	صديقا	ةيبلئا	ذةت	درجا	ةحلرةرة	ةملنخفضا	في	تقللل	مبدل		 

ةستهالك	ةيطاقا.
4

شراشف

ألغطلا	ةيسرير	ومالءةت	ةيفرةش	وأغطلته،	وما	إيى	ذيك.	 

يلحصول	على	أفضل	ةينتائج،	ةغسل	نوًعا	وةحدًة	فقط	من	ةيشرةشف	وتأكد	من	أن	وزن		 

ةيغسلل	أقل	من	2.0	كجم.

2

4يلمالعس	ةيتي	تستخدم	يومًلا	مثل	ةملالعس	ةيدةخللا	وةيقمصان.	 غسيل محمي
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الحصف وأقصى حمحلة )كجم(الدورة

مالبس رقيقة

يألقمشا	ةخلفلفا	وحماالت	ةيصدر	ومالعس	ةينساء	ةيدةخللا	)ةحلريريا(	وةألقمشا		 

ةألخرى	ةيتي	يتم	غسلها	يدويًا	فقط.

يلحصول	على	أفضل	أدةء،	ةستخدم	منظًفا	سائاًل.	 

2

عنامه مبالبس االطفال
تتملز	هذه	ةيدورة	عايغسل	على	درجا	حرةرة	عايلا،	ويفات	شطف	إضافلا	يلمساعدة		 

في	إزةيا	أي	آثار	يلمنّظف	عفبايلا.
4

العنامة مبالبس املهماا
ملالعس	ةخلروج	ومالعس	ةيتزحلق	وةملالعس	ةيرياضلا	ةملصنوعا	من	خامات	وظلفلا	مثل		 

ةأليلاف	ةيلدنا	وةيقماش	ةيقاعل	يلتمدد	وةأليلاف	ةيدقلقا.
2

مالبس داكنة
يتم	إجرةء	عمللات	شطف	إضافلا	وتقللل	ةيبصر	يضمان	غسل	ةملالعس	علطف		 

وشطفها	متاًما.
4

خياراا

الحصفاختياري

النقع بالفقاعاا

يساعد	خلار	ةينقع	عايفقاعات	في	إزةيا	كملات	مختلفا	من	ةيبقع	ةيصببا.	 

مع	حتديد	خلار	ةينقع	عايفقاعات،	يتم	نقع	ةملالعس	متاًما	في	فقاعات	ةملاء	يلحصول	على	عمللا	غسل		 

فبايا.

يتوفر	خلار	ةينقع	عايفقاعات	مع	5	دورةت	غسل	كما	يضلف	مدة	تصل	إيى	30	دقلقا	يكل	دورة	من		 

دورةت	ةيغسل	ةخلمسا:	قطن, اقمشة اصطناعية, شراشف, غسيل محمي, عنامه مبالبس االطفال, 

و	قماش قطني (9	كجم	فقط(.

ستضلف	دورة	غسل	أويي	قبل	دورة	ةيغسل	ةيرئلسلا.	 الغسل األولي

تُستخدم	مع	ةملالعس	شديدة	ةالتساخ.	يطول	زمن	تشغلل	كل	دورة	عن	ةملدة	ةيباديا.	 مكثف
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تأجيل التشغيل 

ميكنك	ضبط	ةيغسايا	إلجرةء	عمللا	ةيغسل	تلقائًلا	في	وقت	الحق	عن	طريق	ةختلار	تأجلل	ةيوقت	من	1	ساعات	حتى	24	ساعا	)عزيادة	ساعا	وةحدة(،	

حلث	تشلر	ةيساعا	ةملبروضا	إيى	وقت	ةنتهاء	ةيغسل.

1	 حدد	دورة.	ثم	غّلر	إعدةدةت	ةيدورة	إذة	يزم	ةألمر..

2	 ةضغط	على	تأجيل التشغيل	عشكل	متكرر	حتى	يتم	ضبط	وقت	ةالنتهاء	ةملطلوب..

3	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت..

يتم	تشغلل	ةملؤشر	ةملقاعل	مع	تشغلل	ةيساعا.

4	 إليغاء	تأجيل التشغيل،	أعد	تشغلل	ةيغسايا	من	خالل	ةيضغط	على	ةيزر	التشغيل..

حالة واقعية

عندما	ترغب	في	إنهاء	دورة	غسل	مدتها	ساعتان	عبد	3	ساعات	من	ةآلن،	ميكنك	إضافا	ةخللار	تأجلل	ةيتشغلل	إيى	ةيدورة	ةحلايلا	مع	إعدةد	3	ساعات،	

وةيضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	عند	ةيساعا	2:00	م.	ثم	ماذة	عبد	ذيك?	تبدأ	ةيغسايا	في	ةيبمل	ةيساعا	3:00	م	وتنتهي	ةيساعا	5:00	م	مع	

ةيبلم	أن	ةخلط	ةيزمني	يهذة	ةملثال	كما	يلي.

٢:٠٠ م
ضبط وقت تأجيل التشغيل على ٣ ساعات

٣:٠٠ م
البدء

٥:٠٠ م
االنتهاء
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امليزاا اواصة

 AddWash

م	إيى	ةحلاويا.	يتم	فتح	Door	Add	عزةويا	تزيد	 ،	ميكنك	إيقاف	عمللا	ةيغسل	ووضع	مزيد	من	ةملالعس	أو	إضافا	منبِّ  AddWash	مؤشر	يضيء	عندما

عن	130	درجا	إلتاحا	ةيوصول	ةيسهل.

1	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	إليقاف	عمللا	ةيغسل..

2	 ةضغط	على	ةملنطقا	ةيبلويا	من	Door	Add	حتى	تسمع	صوت	.

نقر	إليقاف	قفل	ةيباب.	ةسحب	مقبض	Door	Add	يفتحه.

3	 ًما	إيى	. ةفتح	Door	Add	وضع	ةملالعس	ةإلضافلا	أو	أضف	منبِّ

ةحلاويا.

4	 ةدفع	Door	Add	حتى	تسمع	صوت	نقل	إلغالق	ةيباب..

5	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	ملتاعبا	ةيتشغلل..

تنبيه

ال	تستبمل	ةيقوة	ةملفرطا	مع	Door	Add؛	فقد	ينكسر.

مالحظة

ين	تتسرب	ةمللاه	ةملوجودة	دةخل	ةحلاويا	إذة	مت	غلق	Door	Add	عطريقا	صحلحا.	قد	تتجمع	قطرةت	ةمللاه	حول	عاب	ةيغسايا،	ويكنها	ين	تتسرب	من	

دةخل	ةحلاويا.

تنبيه

 	.Add	Door	مستوى	من	أعلى	حد	إيى	ترتفع	ةحلاويا	دةخل	رغاوي	وجود	حايا	في	Add	Door	تفتح	ال

ال	حتاول	فتح	Door	Add	أثناء	تشغلل	ةيغسايا	دون	ةيضغط	أواًل	على	بدء/إمقاف مؤقت.	الحظ	أنه	ميكن	فتح	ةيباب	ةإلضافي	دون	قصد	)دون		 

ةيضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت(	عند	ةكتمال	دورة	ةيغسل.

ال	تقم	عإضافا	حمويا	زةئدة	من	خالل	Door	Add.	فقد	ينخفض	مستوى	ةألدةء.	 

ال	تستخدم	ةملنطقا	ةيسفللا	من	Door	Add	كمقبض.	فقد	تنحشر	أصاعبك.	 

 	.Add	Door	في	عايقا	مالعس	وجود	عدم	من	تأكد

 	.Add	Door	خاصا	ةيغسايا،	عن	عبلدًة	ةأليلفا	عاحللوةنات	ةحتفظ
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عند	ةستخدةم	ماء	ساخن	يلغسل،	قد	يقوم	Door	Add	عتسريب	ةمللاه	عبد	فتحه	وغلقه.	هذة	أمر	طبلبي،	وذيك	نظرًة	ألن	ةيبخار	ةيناجت	عن	فتح		 

Door	Add	قد	مت	تبريده	وقام	عتكوين	قطرةت	ملاه	على	ةيسطح.

عند	إغالق	Door	Add،	يتم	سد	ةيباب	متاًما	وال	ميكن	أن	تتسرب	أي	قطرة	ملاه.	ومع	ذيك،	قد	جتد	ما	يبدو	أنه	تسرعًا	يلملاه	حول	ةيباب؛	فقد	تكّون		 

ةمللاه	ةملتبقلا	حول	Door	Add	قطرةت	ملاه.	يبد	هذة	أمرًة	طبلبًلا.

ال	ميكن	فتح	ةيباب	ةيرئلسي	أو	Door	Add	عندما	تزيد	درجا	حرةرة	ةمللاه	عن	50	درجا	مئويا.	وإذة	جتاوز	مستوى	ةمللاه	دةخل	ةحلوض	نقطا	مبلنا،		 

فلن	يتم	فتح	ةيباب	ةيرئلسي.

إذة	ظهرت	مبلومات	ةيكود	ddc	على	شاشا	ةيبرض،	فرةجع	ةيقسم	"رمحز املعلحماا"	ملزيد	من	ةإلجرةءةت.	 

حافظ	دوًما	على	نظافا	Door	Add	وةملنطقا	ةحمللطا	عه.	قد	يؤدي	ترةكم	ةخمللفات	أو	مساحلق	ةيغسلل	على	حوةجز	Door	Add	أو	ما	حويه	إيى		 

حدوث	تسرب.
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اإلعداداا

التأمني ضد عبث األطفال 

ملنع	وقوع	حوةدث	ةألطفال،	تقوم	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال	

عتأمني	جملع	ةألزرةر	عاستثناء	زر	التشغيل.

يضبط	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال،	ةضغط	مع	ةالستمرةر		 

على	ةيزرين	درجة احلرارة	وشطف.	

إليغاء	ضبط	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال،	ةضغط	مع		 

ةالستمرةر	على	ةيزرين	درجة احلرارة	وشطف.

مالحظة

في	حايا	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال،	يجب	أن	تقوم	أوالً		 

عإيغاء	تنشلط	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال	إذة	كنت	ترغب	

في	إضافا	مسحوق	أو	غسلل.

سلظل	إعدةدك	محفوًظا	حتى	عبد	إعادة	تشغلل	ةيغسايا.	 

مغلق/تشغيل صحا 

ميكنك	تشغلل	ةيصوت	أو	إيقاف	تشغلله	من	ةيغسايا.	سلظل	

إعدةدك	محفوًظا	حتى	عبد	إعادة	تشغلل	ةيغسايا.

يكتم	ةيصوت،	ةضغط	مع	ةالستمرةر	على	ةيزرين	شطف	و	دوران 	 

مًبا	ملدة	3	ثوةٍن.

إليغاء	كتم	ةيصوت،	ةضغط	مع	ةالستمرةر	مرة	أخرى	ملدة	3	ثوةٍن.	 
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الصيانة
حافظ	على	ةيغسايا	نظلفا	ملنع	تدهور	مستوى	ةألدةء	وإلطايا	عمرها	ةالفترةضي.

تنظيف احلحض 

ةستخدم	هذه	ةيدورة	عانتظام	يتنظلف	ةحلاويا	وإزةيا	ةيبكتريا	منها.

1	 ةضغط	على	ةيزر	التشغيل	يتشغلل	ةيغسايا..

2	 قم	عتدوير	قرص حتدمد الدورة	يتحديد	تنظيف احلحض..

3	 ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت..

مالحظة

يتم	ضبط	درجا	حرةرة	ةملاء	يدورة	تنظيف احلحض	على	70	درجا	مئويا،	وال	ميكن	تغللرها.	 

ينصح	عتشغلل	دورة	تنظيف احلحض	مرة	وةحدة	كل	40	غسلا.	 

تنبيه

ال	تستخدم	أي	منظفات	يتنظلف	حاويا	ةيغسلل.	تبمل	عقايا	ةملوةد	ةيكلملائلا	في	ةحلاويا	على	ةيتأثلر	على	أدةء	ةيغسل.

تذكير تنظيف احلحض 

يظهر	تذكلر	تنظيف احلحض	على	ةيشاشا	ةيرئلسلا	مرة	كل	40	دورة	غسل.	يُنصح	عإجرةء	تنظيف احلحض	عانتظام.	 

عندما	ترى	هذة	ةيتذكلر	ألول	مرة،	ميكنك	جتاهله	في	عمللات	ةيغسل	ةيست	ةيتايلا.	وعدًءة	من	عمللا	ةيغسل	ةيساعبا	ال	يظهر	ةيتذكلر.	يكنه،		 

يظهر	مرة	أخرى	عند	ةكتمال	عمللا	ةيغسل	ةألرعبني	ةيتايلا.

 Smart Check

يتمكني	هذه	ةيوظلفا،	يجب	أوالً	تنزيل	ةيتطبلق	Samsung Smart Washer	من	Store	Play	أو	Store	Apple،	ثم	تثبلته	على	جهاز	محمول	يتملز	

عوظلفا	ةيكاملرة.

مت	تطوير	ةيوظلفا	Smart Checkجملموعا	ةجلهازين	Galaxy	وiPhone	)ةيُطرز	ةملالئما	فقط(.

1	 عندما	تكتشف	ةيغسايا	مشكلا	ما	يلتحقق	منها،	فإنها	تدخل	في	وضع	Smart Check	عبد	ةيتشغلل..

2	 تبدأ	ةيغسايا	في	إجرةء	ةيتشخلص	ةيذةتي،	وتبرض	رمزًة	يلمبلومات	في	حايا	ةكتشاف	أي	مشكلا..

3	 ..Smart Check	فوق	ةنقر	ثم	ةحملمول،	جهازك	على	Samsung Smart Washer	ةيتطبلق	عتشغلل	قم

4	 ضع	ةجلهاز	ةحملمول	عايقرب	من	يوحا	عرض	ةيغسايا،	حلث	تكون	ةيكاملرة	ةخلاصا	عايهاتف	ةيذكي	موةجها	يلغسايا.	وعبد	ذيك،	سلتبرف	.

ةيتطبلق	تلقائًلا	على	رمز	ةملبلومات.

5	 عند	ةيتبرف	على	رمز	ةملبلومات	عشكل	صحلح،	يوفر	ةيتطبلق	مبلومات	تفصلللا	حول	ةملشكلا،	عاإلضافا	إيى	تقدمي	ةحللول	ةملمكنا..

مالحظة

قد	يختلف	ةسم	ةيوظلفا	Smart Check	عاختالف	ةيلغا.	 

في	حايا	ةنبكاس	ضوء	قوي	على	يوحا	عرض	ةيغسايا،	قد	يتبذر	على	ةيتطبلق	ةيتبرف	على	رمز	ةملبلومات.	 

إذة	تبذر	على	ةيتطبلق	ةيتبرف	على	رمز	Smart Check	تباًعا،	فأدخل	رمز	ةملبلومات	يدويًا	على	شاشا	ةيتطبلق.	 

نة
يا

ص
ال
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نة
يا

ص
ال

تصرمف الطحارئ

في	حايا	ةنقطاع	ةيتلار	ةيكهرعائي،	قم	عتصريف	ةمللاه	ةملوجودة	دةخل	ةحلوض	قبل	إخرةج	ةيغسلل.

A

1	 ةقطع	ةيتلار	ةيكهرعي،	ثم	ةفصل	قاعس	ةيغسايا	من	مأخذ	ةيتلار..

2	 ةضغط	عرفق	على	ةجلزء	ةيبلوي	من	غطاء املصفاة )A(	يفتحه..

B

3	 ضع	وعاًء	فارغًا	وةسًبا	حول	ةيغطاء،	ثم	قم	عتمديد	أنبوب	تصريف	.

)B( بغطاء األنبحب	ةإلمساك	أثناء	ةيوعاء	إيى	ةيطوةرئ

C

4	 ةفتح	غطاء	ةألنبوب	وةجبل	ةملاء	ةملوجود	في	أنبحب تصرمف .

الطحارئ )C(	يتدفق	نحو	ةيوعاء.

5	 عند	ةالنتهاء،	أغلق	غطاء	ةألنبوب،	ثم	أعد	إدخال	ةألنبوب.	ثم	أغلق	.

غطاء	ةملصفاة.

مالحظة

ةستخدم	وعاًء	وةسًبا	نظرًة	ألن	ةملاء	في	ةحلاويا	قد	يكون	أكثر	من	ةملتوقع.
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40 ةيبرعلا

نة
يا

ص
ال

التنظيف

سطح الغسالة

ةستخدم	قطبا	قماش	ناعما	مع	منظف	منزيي	غلر	كاشط.	ال	ترش	ةملاء	على	ةيغسايا.

Add Door

A

1	 .Add	Door	ةفتح

2	 .	.Add	Door	يتنظلف	مبللا	قماش	قطبا	ةستخدم

ال	تستخدم	أي	منظفات،	فقد	تتغلر	ةأليوةن. -

- .)A( وآلية القفل	ةملطاط	تنظلف	عند	ةحلذر	توَخ

قم	عإزةيا	ةألترعا	ةملوجودة	مبنطقا	عاب	ةيغسايا	عانتظام. -

3	 ةمسح	Door	Add	وأغلقه	حتى	تسمع	صوت	نقر..

تنبيه

ال	تستبمل	ةيقوة	مع	Door	Add.	فقد	ينكسر.	 

ال	تترك	Door	Add	مفتوًحا	أثناء	تشغلل	ةيغسايا.	 

ال	تضع	أشلاًء	ثقللا	في	Door	Add	في	أي	وقت.	 

يتجنب	حدوث	أي	إصاعات	جسديا،	ال	تلمس	Door	Add	أثناء	تدوير	ةحلاويا.	 

ال	تفتح	Door	Add	أثناء	تشغلل	ةيغسايا،	فقد	يتسبب	ذيك	في	حدوث	إصاعات	جسديا.	 

ال	تستخدم	يوحا	ةملزةيا	أثناء	فتح	Door	Add.	فقد	يتسبب	ذيك	في	حدوث	إصاعات	جسديا	أو	خطأ	في	ةينظام.	 

ال	تضع	أي	شيء	سوى	ةملالعس.	 

 	.Add	Door	خالل	من	ةحلاويا	في	ةحلجم	كبلرة	ةيغسلل	قطع	تضع	ال

ال	تنزع	ةملطاط	ةخلاص	عـ	Door	Add	أثناء	ةيتنظلف.	فقد	يسبب	ذيك	حدوث	تلفلات.		 
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نة
يا

ص
ال

املصفاة الشبكية

نّظف	ةملصفاة	ةيشبكلا	خلرطوم	ةملاء	مرة	أو	مرتني	في	ةيسنا.

1	 قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا،	ثم	ةفصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي..

2	 أغلق	صنبور	ةملاء..

3	 قم	عفك	خرطوم	ةملاء	وفصله	من	ةجلها	ةخللفلا	يلغسايا.	قم	.

عتغطلا	ةخلرطوم	عقطبا	قماش	ملنع	تدفق	ةملاء	يلخارج.

4	 ةستخدم	ةيزرديا	يسحب	ةملصفاة	ةيشبكلا	من	صمام	توريد	ةملاء..

5	 ةغمر	ةملصفاة	ةيشبكلا	في	ةملاء	عبمق	عحلث	يتم	غمر	ةيوصلا	.

ةمللفوفا	أيًضا.

6	 قم	عتجفلف	ةملصفاة	ةيشبكلا	عايكامل	في	ةيظل..

7	 أعد	إدخال	ةملصفاة	ةيشبكلا	في	صمام	توريد	ةملاء،	ثم	أعد	توصلل	.

خرطوم	ةملاء	عصمام	ةيتوريد.

8	 ةفتح	صنبور	ةملاء..

مالحظة

إذة	ُسدت	ةملصفاة	ةيشبكلا،	فإن	رمز	ةملبلومات	"4C"	على	ةيشاشا.
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42 ةيبرعلا

نة
يا

ص
ال

مصفاة املضخة

يُنصح	عتنظلف	مصفاة	ةملضخا	5	أو	6	مرةت	سنويًا	ملنع	ةنسدةدها.	حلث	قد	تقلل	مصفاة	ةملضخا	ةملسدودة	من	تأثلر	ةيفقاعات.

1	 قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا،	ثم	ةفصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي..

2	 قم	عتصريف	ةملاء	ةملتبقي	دةخل	ةحلاويا.	رةجع	قسم	"تصرمف .

الطحارئ".

3	 ةضغط	عرفق	على	ةجلزء	ةيبلوي	من	غطاء املصفاة	يفتحه..

4	 يف	مقبض	مصفاة	ةملضخا	جها	ةيلسار،	ثم	قم	عتصريف	ةملاء	.

ةملتبقي.

5	 نّظف	مصفاة	ةملضخا	عاستخدةم	ُفرش	ناعما.	تأكد	أن	مروحا	.

مضخا	تصريف	ةملاء	ةملوجودة	دةخل	ةملصفاة	غلر	مسدودة.

6	 أعد	إدخال	مصفاة	ةملضخا،	ثم	يف	مقبض	ةملصفاة	جها	ةيلمني..

مالحظة

إذة	ُسدت	مصفاة	ةملضخا،	فإن	رمز	ةملبلومات	"5C"	يظهر	على	

ةيشاشا.

تنبيه

تأكد	من	إغالق	مقبض	ةملصفاة	عشكل	صحلح	عبد	تنظلف		 

ةملصفاة.	وإال،	قد	يحدث	تسرب.

تأكد	من	إعادة	إدخال	ةملصفاة	عشكل	صحلح	عبد	تنظلفها.	وإال	,		 

قد	يؤدي	ذيك	إيى	حدوث	خلل	في	ةيتشغلل	أو	تسرب.
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نة
يا

ص
ال

درج املنظف

A

1	 . )A( ذراع اإلطالق	على	ةالستمرةر	مع	ةيضغط	أثناء	ةيدرج	ةسحب

ةملوجود	دةخل	ةيدرج.

2	 قم	عفك	ذرةع	ةإلطالق	وحاويا	ةملنّظف	ةيسائل	من	ةيدرج..

3	 قم	عتنظلف	مكونات	ةيدرج	عاملاء	ةملتدفق	وعاستخدةم	فرشاة	.

ناعما.

4	 قم	عتنظلف	جتويف	ةملوزع	عاستخدةم	فرشاة	ناعما..

5	 أعد	إدخال	ذرةع	ةإلطالق	وحاويا	ةملنّظف	ةيسائل	في	ةيدرج..

6	 ةدفع	ةيدرج	إيى	ةيدةخل	إلغالقه..

مالحظة

إلزةيا	ةملنّظف	ةملتبقي،	قم	عتشغلل	ةيدورة	دوران+شطف	على	أن	تكون	حاويا	ةيغسلل	فارغا.
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44 ةيبرعلا

نة
يا

ص
ال

استرداد احلالة الطبيعية بعد التجمد

قد	تتجمد	ةيغسايا	عندما	تنخفض	ةيدرجا	عن	صفر	مئويا.

1	 قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا،	ثم	ةفصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي..

2	 ُصب	ةملاء	ةيدةفئ	على	صنبور	ةملاء	يفك	خرطوم	ةملاء..

3	 ةفصل	خرطوم	ةملاء،	وةنقبه	في	ةملاء	ةيدةفئ..

4	 صب	ةملاء	ةيدةفئ	في	ةحلوض	وةتركه	ملدة	10	دقائق..

5	 أعد	توصلل	خرطوم	ةملاء	عصنبور	ةملاء..

مالحظة

إذة	ةستمرت	ةيغسايا	في	ةيبمل	عشكل	غلر	سللم،	فكرر	ةخلطوةت	ةيساعقا	حتى	تبمل	عشكل	طبلبي.

احلذر من عدم االستخدام لفترة طحملة

جتنب	ترك	ةيغسايا	دون	ةستخدةم	يفترة	زمنلا	طويلا.	وإذة	كانت	هذه	هي	ةحلايا,	فلجب	تصريف	ةملاء	من	ةيغسايا	ثم	فصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي.

1	 قم	عتدوير	قرص حتدمد الدورة	يتحديد	دوران+شطف..

2	 قم	عتفريغ	حاويا	ةيغسلل،	ثم	ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت..

3	 عند	ةكتمال	ةيدورة،	أغلق	صنبور	ةملاء،	ثم	ةفصل	خرطوم	ةملاء..

4	 قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا،	ثم	ةفصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي..

5	 ةفتح	ةيباب	يلسماح	عدخول	ةيهوةء	خالل	ةحلوض..
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45 ةيبرعلا 

استكشاف املشاكل وحلها

تعليماا الفحص

إذة	وةجهت	مشكلا	مع	ةيغسايا،	فرةجع	ةجلدول	ةيتايي	أواًل،	وجرِّب	ةالقترةحات	ةيوةردة	عه.

اإلجراءاملشكلة

الغسالة ال تبدأ الغسل.

تأكد	من	توصلل	قاعس	ةجلهاز	مبصدر	ةيتلار	ةيكهرعائي.	 

تأكد	أن	ةيباب	مغلق	عإحكام.	 

تأكد	أن	صناعلر	ةملاء	مفتوحا.	 

ةضغط	أو	ةنقر	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	يبدء	تشغلل	ةيغسايا.	 

 	. تأكد	من	عدم	تنشلط	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال	

قبل	أن	تبدأ	ةيغسايا	في	ملء	ةملاء،	ستصدر	سلسلا	من	أصوةت	ةيطقطقا	يلتحقق	من	تفبلل	قفل		 

ةيباب	وةيتصريف	عسرعا.

ةفحص	ةملنصهر	أو	أعد	تشغلل	قاطع	ةيدةئرة	ةيكهرعائلا.	 

إما أن تزومد املاء غير كاٍف أو ال متم 

تزومد املاء.

ةفتح	صنبور	ةملاء	عايكامل.	 

تأكد	أن	ةيباب	مغلق	عإحكام.	 

تأكد	من	أن	خرطوم	توريد	ةملاء	غلر	متجمد.	 

تأكد	من	أن	خرطوم	توريد	ةملاء	يلس	ملتويًا	أو	مسدودًة.	 

تأكد	من	أن	ضغط	ةملاء	كاٍف.	 

بعد انتهاء دورة غسل، مبقى 

املنظف في درجه.

تأكد	من	تشغلل	ةيغسايا	عضغط	ماء	كاف.	 

تأكد	من	إضافا	ةملنّظف	في	منتصف	ةيدرج.	 

تأكد	من	إدخال	غطاء	ةيشطف	عشكل	صحلح.	 

إذة	كنت	تستخدم	منّظًفا	ُحبلبًلا،	فتأكد	من	أن	قرص	حتديد	ةملنّظف	في	ةيوضع	ةيبلوي.	 

قم	عفك	غطاء	ةيشطف	ونّظف	درج	ةملنّظف.	 

الغسالة تهتز بشدة أو حتدث 

ضجيًجا.

تأكد	من	تركلب	ةيغسايا	على	أرضلا	مستويا	وصلبا	ال	تؤدي	إيى	ةنزالقها.	إذة	كانت	ةألرضلا	غلر		 

مستويا،	فاستخدم	أرجل	ةستوةء	ةيغسايا	يضبط	مستوى	ةرتفاعها.

تأكد	من	فك	مساملر	ةيشحن.	 

تأكد	من	عدم	مالمسا	ةيغسايا	ألي	شيء	آخر.	 

تأكد	من	موةزنا	حمويا	ةيغسلل.	 

قد	يصدر	ةحملرك	ضجلًجا	أثناء	ةيتشغلل	ةيبادي.	 

قد	تصدر	ثلاب	ةيبمل	أو	ةملالعس	ةملزينا	عقطع	حديديا	ضجلًجا	أثناء	غسلها.	يبد	هذة	أمرًة	طبلبًلا.	 

قد	تصدر	عبض	ةألجسام	ةملبدنلا	كايبمالت	ةملبدنلا	ضجلًجا.	عبد	ةيغسل،	قم	عإزةيا	هذه	ةألجسام		 

من	ةحلوض	أو	حاويا	ةيتصفلا.

ها
حل

ل و
ك

شا
امل

ف 
شا

ك
ست

ا
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46 ةيبرعلا

ها
حل

ل و
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شا
امل
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شا

ك
ست

ا

اإلجراءاملشكلة

الغسالة ال تقحم بالتصرمف و/أو 

العصر.

تأكد	من	فرد	خرطوم	تصريف	ةملاء	عايكامل	دةخل	مجموعا	ةيتصريف.	إذة	صادفت	عائًقا	يتصريف	ةملاء،		 

فاتصل	عاخلدما.

تأكد	من	أن	ةملصفاة	ةيشبكلا	ةملتصلا	عخرطوم	ةمللاه	غلر	مسدودة.	 

أغلق	ةيباب	ثم	ةضغط	أو	ةنقر	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت.	من	أجل	سالمتك،	ين	تقوم	ةيغسايا	عايدورةن		 

ةيسريع	أو	ةيبصر	إال	إذة	كان	ةيباب	مغلًقا.

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	خرطوم	تصريف	ةملاء	أو	جتُمده.	 

تأكد	من	توصلل	خرطوم	ةيتصريف	مبجموعا	تصريف	غلر	مسدودة.	 

إذة	يم	تكن	ةيغسايا	مزودة	مبقدةر	كاٍف	من	ةيطاقا،	فلن	تقوم	عايتصريف	أو	ةيبصر	مؤقًتا.	ومبجرد	وصول		 

ةيقدر	ةيكافي	من	ةيطاقا	إيى	ةيغسايا	مرة	أخرى،	ستبمل	عشكل	طبلبي.

متعذر فتح الباب.

ةضغط	أو	ةنقر	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	إليقاف	ةيغسايا.	 

قد	يستغرق	ةألمر	دقائق	قلللا	حتى	تتحرر	آيلا	قفل	ةيباب.	 

ين	يتم	فتح	ةيباب	إال	عبد	مرور	3	دقائق	على	توقف	ةيغسايا	عن	ةيبمل	أو	فصل	ةيتلار	ةيكهرعائي.	 

تأكد	من	تصريف	كل	ةملاء	ةملوجود	في	ةحلاويا.	 

قد	ال	يفتح	ةيباب	إذة	كان	هناك	ماء	في	ةحلاويا.	قم	عتصريف	ةملاء	ةملوجود	في	ةحلوض،	وةفتح	ةيباب	يدويًا.	 

تأكد	من	ةنطفاء	ضوء	قفل	ةيباب.	ينطفئ	مؤشر	قفل	ةيباب	عبد	تصريف	ةملاء	من	ةيغسايا.	 

تحجد رغاوي زائدة.

تأكد	من	ةستخدةم	أنوةع	ةملنّظفات	ةملوصى	عها	كلما	أمكن.	 

ةستخدم	مسحوقًا	ذة	فاعللا	عايلا	)HE(	ملنع	ةيرغوة	ةيزةئدة.	 

قلل	كملا	ةملسحوق	عند	ةستخدةم	ماء	ساخن	أو	مع	ةحلموالت	ةيصغلرة	أو	خفلفا	ةالتساخ.	 

ال	يفضل	ةستخدةم	مساحلق	سوى	ةملساحلق	ذةت	ةيفاعللا	ةيبايلا.	 

تأكد	من	أن	ةيكملا	ةملتبقلا	من	ةملنّظف	ومنّبم	ةألقمشا	يلست	زةئدة	عن	ةحلد	ةملسموح	عه.	 ال ميكن وضع منظف إضافي.

الغسالة تتحقف عن العمل.

قم	عتوصلل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبنفذ	تلار	كهرعائي	مباشر.	 

ةفحص	ةملنصهر	أو	أعد	تشغلل	قاطع	ةيدةئرة	ةيكهرعائلا.	 

أغلق	ةيباب،	ثم	ةضغط	على	ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	يبدء	تشغلل	ةيغسايا.	من	أجل	سالمتك،	ين	تقوم		 

ةيغسايا	عايدورةن	ةيسريع	أو	ةيبصر	إال	إذة	كان	ةيباب	مغلًقا.

قبل	أن	تبدأ	ةيغسايا	في	ملء	ةملاء،	ستصدر	سلسلا	من	أصوةت	ةيطقطقا	يلتحقق	من	تفبلل	قفل		 

ةيباب	وةيتصريف	عسرعا.

وقد	تكون	هناك	فترة	توقف	أو	نقع	أثناء	ةيدورة.	ةنتظر	قللاًل،	فقد	تبدأ	ةيغسايا	في	ةيبمل.	 

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	ةملصفاة	ةيشبكلا	خلرطوم	توريد	ةملاء	ةملتصل	عصنبور	ةملاء.	نّظف	ةملصفاة		 

ةيشبكلا	عانتظام.

إذة	يم	تكن	ةيغسايا	مزودة	مبقدةر	كاٍف	من	ةيطاقا،	فلن	تقوم	عايتصريف	أو	ةيبصر	مؤقًتا.	ومبجرد	وصول		 

ةيقدر	ةيكافي	من	ةيطاقا	إيى	ةيغسايا	مرة	أخرى،	ستبمل	عشكل	طبلبي.
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متتلئ الغسالة مباء ذي درجة حرارة 

خاطئة.

ةفتح	ةيصنبورين	عايكامل.	 

تأكد	من	حتديد	درجا	ةحلرةرة	عشكل	صحلح.	 

تأكد	من	توصلل	ةخلرطومني	عصنبوري	ةملاء	ةيصحلحني.	تأكد	من	تدفق	ةمللاه	في	ةيوصالت.	 

تأكد	من	ضبط	سخان	ةملاء	يلحصول	على	ماء	ساخن	عدرجا	حرةرة	120	درجا	فهرنهايت	)49	درجا		 

مئويا(	على	ةألقل	من	ةيصنبور.	ةفحص	أيًضا	سبا	سخان	ةملاء	ومبدل	ةالستردةد.

ةفصل	ةخلرطومني	ونّظف	ةملصفاة	ةيشبكلا.	فقد	تكون	مسدودة.	 

أثناء	ملء	ةيغسايا،	قد	تتغلر	درجا	حرةرة	ةملاء	نظرًة	ألن	ملزة	ةيتحكم	ةيتلقائي	في	درجا	ةحلرةرة	تتحقق		 

من	درجا	حرةرة	ةملاء	ةيوةرد.	يبد	هذة	أمرًة	طبلبًلا.

ِّع	عند	حتديد	درجا	حرةرة		  أثناء	ملء	ةيغسايا،	قد	تالحظ	مرور	ةملاء	ةيساخن	و/أو	ةملاء	ةيبارد	فقط	خالل	ةملوز

ةملاء	ةيبارد	أو	ةيدةفئ.	وهذه	وظلفا	طبلبلا	مللزة	ةيتحكم	ةيتلقائي	في	درجا	ةحلرةرة	نظرًة	ألن	ةيغسايا	

حتدد	درجا	حرةرة	ةملاء.

املالبس تظل مبتلة في نهامة 

الدورة.

ةستخدم	سرعا	دورةن	"عايلا"	أو	"عايلا	جدًة".	 

ةستخدم	مسحوقًا	ذة	فاعللا	عايلا	)HE(	يتقللل	ةيرغوة	ةيزةئدة.	 

ةحلمويا	قلللا	جدًة.	قد	يصبح	ةيغسلل	ةيقللل	)قطبا	وةحدة	أو	ةثنتني(	غلر	متوةزن	وال	يتم	عصره		 

عايكامل.

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	خرطوم	تصريف	ةملاء	أو	ةنثنائه.	 

املاء متسرب.

تأكد	أن	ةيباب	مغلق	عإحكام.	 

تأكد	من	إحكام	جملع	وصالت	ةخلرةطلم.	 

تأكد	من	إدخال	طرف	خرطوم	ةيتصريف	وإحكام	وضبه	عشكل	صحلح	في	نظام	ةيتصريف.	 

جتنب	ةيتحملل	ةيزةئد.	 

ةستخدم	مسحوقًا	ذة	فاعللا	عايلا	)HE(	ملنع	ةيرغوة	ةيزةئدة.	 

هناك روائح كرمهة.

تتجمع	ةيرغاوي	ةيزةئدة	في	ةيتجاويف	مما	يسبب	رةئحا	كريها.	 

ل	دورةت	ةيتنظلف	عانتظام	يلتبقلم.	  شغِّ

نّظف	حاجز	ةيباب	)ةيبازل(.	 

جفف	ةجلزء	ةيدةخلي	من	ةيغسايا	عبد	ةنتهاء	دورة	ةيغسل.	 

الفقاعاا ال تظهر )الُطرز التي 

تدعم Bubbleshot فقط(

قد	متنع	ةحلمويا	ةيزةئدة	ةيفقاعات.	 

قد	ال	تتكون	ةيفقاعات	نتلجا	ةتساخ	ةملالعس	ةيشديد.	 

هل ميكن فتح Add Door في أي 

وقت؟

.	ومع	ذيك،	ال	يتم	فتحه	في	ةحلاالت	ةآلتلا:	  ال	ميكن	فتح	Door	Add	إال	عند	ظهور	ةملؤشر	

عند	عدء	عمللا	ةيغلي	أو	ةيتجفلف	وةرتفاع	درجا	ةحلرةرة	ةيدةخللا. -

عند	ضبط	وظلفا	ةيتأمني	ضد	عبث	ةألطفال	ألسباب	تتبلق	عايسالما. -

عند	عدء	دورة	غسل	ةحلوض	أو	جتفلفه	ةيذي	ال	يتضمن	غسلل	إضافي. -

في	حايا	ةستمرةر	ةملشكلا،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.
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رمحز املعلحماا

إذة	يم	تبمل	ةيغسايا،	فقد	يظهر	أحد	رموز	ةملبلومات	على	ةيشاشا.	رةجع	ةجلدول	ةيتايي	وجرِّب	ةالقترةحات	ةيوةردة	عه.

اإلجراءالرمز

 4C

ال	يتم	تزويد	ةملاء.

تأكد	أن	صناعلر	ةملاء	مفتوحا.	 

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	خرةطلم	ةملاء.	 

تأكد	من	عدم	جتُمد	صناعلر	ةملاء.	 

تأكد	من	تشغلل	ةيغسايا	عضغط	ماء	كاٍف.	 

تأكد	من	توصلل	صنبوري	ةملاء	ةيبارد	وةيساخن	عشكل	صحلح.	 

ف	ةملصفاة	ةيشبكلا،	فقد	تكون	مسدودة.	  نظِّ

 4C2
تأكد	من	أن	خرطوم	توريد	ةملاء	ةيبارد	متصل	عصنبور	ةملاء	ةيبارد	عإحكام.	إذة	كان	ةخلرطوم	متصالً	عصنبور		 

ةملاء	ةيساخن،	فقد	يتبرض	ةيغسلل	يلتلف	مع	عبض	ةيدورةت.

 5C

ال	يتم	تصريف	ةملاء.

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	خرطوم	تصريف	ةملاء	أو	جتُمده.	 

تأكد	أن	خرطوم	تصريف	ةملاء	في	وضبه	ةيصحلح،	وذيك	حسب	نوع	ةيتوصلل.	 

ف	مصفاة	ةخمللفات	حلث	قد	تكون	مسدودة.	  نظِّ

تأكد	من	فرد	خرطوم	تصريف	ةملاء	عايكامل	دةخل	مجموعا	ةيتصريف.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

dC

ةيغسايا	تبمل	أثناء	فتح	ةيباب.

تأكد	أن	ةيباب	مغلق	عإحكام.	 

تأكد	من	عدم	وجود	مالعس	عايقا	عايباب.	 

OC

يفلض	ةحلوض	عامللاه.

أعد	ةيتشغلل	عبد	ةيبصر.	 

إذة	ةستمر	رمز	ةملبلومات	في	ةيظهور	على	ةيشاشا،	فاتصل	مبركز	خدما	Samsung	ةحمللي.	 

LC1 وLC

ةفحص	خرطوم	ةيتصريف.

تأكد	أن	طرف	خرطوم	ةيتصريف	غلر	ُملَقى	على	ةألرض.	 

تأكد	من	عدم	ةنسدةد	خرطوم	ةيتصريف.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 
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Ub

دورة	ةيبصر	ال	تبمل

تأكد	من	توزيع	قطع	ةملالعس	عايتساوي	في	ةيغسايا.	 

تأكد	من	تركلب	ةيغسايا	على	سطح	مستٍو	وثاعت.	 

إعادة	توزيع	ةملالعس	عايغسايا.	في	حايا	غسل	قطبا	وةحدة	فقط	من	ةملالعس،	مثل	عُرنص	حمام		 

أو	عنطلون	جلنز،	قد	ال	تكون	نتلجا	ةيبصر	ةينهائلا	ُمرضلا،	وتظهر	رسايا	ةيفحص	"Ub"	على	

ةيشاشا.

 3C

ةفحص	عمل	ةحملرك.

جرّب	إعادة	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

UC

يلزم	فحص	ةيتحكم	ةإليكتروني.

تأكد	من	توصلل	ةيتلار	عشكل	سللم.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

مت	ةكتشاف	جهد	كهرعائي	منخفض

حتقق	من	توصلل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

HC
ةيتحقق	من	عدم	ةرتفاع	درجا	ةحلرةرة	عند	ةيتسخني.

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

 1C

مستشبر	مستوى	ةملاء	ال	يبمل	عشكل	سللم.

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

AC

حتقق	من	ةالتصاالت	عني	مجموعات	يوحات	ةيدوةئر	ةملطبوعا	)PBA(	ةيرئلسلا	وةيفرعلا.

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	ةيبمالء.	 

ddC وDDC

تظهر	هذه	ةيرسايا	عند	فتح	Door	Add	دون	ةيضغط	على	بدء/إمقاف مؤقت.	وفي	حايا	حدوث	ذيك،	قم	

عأحد	ةإلجرةءةت	ةآلتلا:

ةضغط	على	Door	Add	يغلقه	عطريقا	صحلحا.	ةضغط	عبد	ذيك	على	بدء/إمقاف مؤقت	وحاول	مرة		 

أخرى.

إلضافا	غسلل،	ةفتح	Door	Add	وضع	ةيغسلل.	أغلق	Door	Add	عطريقا	صحلحا.	ثم،	ةضغط	على		 

ةيزر	بدء/إمقاف مؤقت	ملتاعبا	ةيتشغلل.	

 8C

مستشبر	MEMS	ال	يبمل	عشكل	سللم.

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.	 

Untitled-3   49 3/16/2018   3:38:53 PM



استكشاف املشاكل وحلها

50 ةيبرعلا

ها
حل

ل و
ك

شا
امل

ف 
شا

ك
ست

ا

اإلجراءالرمز

AC6

حتقق	من	ةالتصاالت	عني	مجموعات	يوحات	ةيدوةئر	ةملطبوعا	)PBA(	ةيرئلسلا	وةيباكسا	يلتلار	ةيكهرعائي.

قد	تبود	ةيغسايا	إيى	عمللا	ةيتشغلل	ةيباديا	تلقائًلا	حسب	ةحلايا.	 

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.	 

DC1

قفل/إيغاء	قفل	ةيباب	ةيرئلسي	ال	يبمل	عشكل	سللم.

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.	 

DC3

قفل/إيغاء	قفل	Door	Add	ال	يبمل	عشكل	سللم.

قم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	وأعد	تشغلل	ةيدورة.	 

في	حايا	ةستمرةر	ظهور	رمز	ةملبلومات،	ةتصل	مبركز	خدما	عمالء	Samsung	ةحمللي.	 

إذة	ظل	هناك	أي	رمز	مبلومات	يظهر	على	ةيشاشا،	فاتصل	مبركز	خدما	Samsung	ةحمللي.
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جدول العنامة باألقمشة

توضح	ةيرموز	ةيتايلا	تبللمات	ةيبنايا	عاملالعس.	تتضمن	عطاقات	ةيبنايا	أرعبا	رموز	حسب	ةيترتلب	ةيتايي:	ةيغسل	وةيتبلض	وةيتجفلف	وةيكوي	

)ةيتنظلف	ةجلاف	عند	ةحلاجا(.	يضمن	ةستخدةم	هذه	ةيرموز	ةيتناسق	عني	ةيشركات	ةملصنِّبا	يلمالعس	ةحملللا	وةملستوردة.	ةتبع	تبللمات	عطاقا	ةيبنايا	

يزيادة	عمر	ةملالعس	وتقللل	مشاكل	ةيغسل.

ممنوع	ةيكيموةد	مقاوما

ميكن	إجرةء	تنظلف	جاف	عاستخدةم	أي	موةد	مذيباةملالعس	ةيناعما

تنظلف	جافميكن	ةيغسل	عند	95	درجا	مئويا

ميكن	ةيغسل	عند	60	درجا	مئويا
ةيتنظلف	ةجلاف	عايبروكلوريد	أو	ةيوقود	ةخملفف	أو	

ةيكحول	ةينقي	أو	R113	فقط

ميكن	ةيغسل	عند	40	درجا	مئويا
ةيتنظلف	ةجلاف	عوقود	ةيطائرةت	أو	ةيكحول	ةينقي	أو	

R113	فقط

ممنوع	ةستخدةم	ةيتنظلف	ةجلافميكن	ةيغسلل	عند	30	درجا	مئويا

جتفف	وهي	مفرودةغسل	يدوي	فقط

ميكن	تبللقها	يتجفتنظلف	جاف	فقط

جتفلف	ةملالعس	وهي	مبلقا	على	حماياميكن	ةستخدةم	مادة	تبللض	مع	ةمللاه	ةيبارد

جتفلف	عايتدوير،	حرةرة	عاديايحظر	ةستخدةم	مادة	تبللض

جتفلف	عايتدوير،	حرةرة	خفلفاميكن	ةيكي	عند	200	درجا	مئويا	عحد	أقصى

يحظر	جتفلفها	عايتدويرميكن	ةيكي	عند	150	درجا	مئويا	عحد	أقصى

ميكن	ةيكي	عند	100	درجا	مئويا	عحد	أقصى

ا
فا

ص
حا

امل
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حمامة البيئة

هذة	ةجلهاز	مصنوع	من	موةد	قاعلا	إلعادة	ةيتدوير.	إذة	قررت	ةيتخلص	من	هذة	ةجلهاز،	يُرجى	مرةعاة	ةيقوةنني	ةحملللا	ةخلاصا	عايتخلص	من	ةينفايات.		 

ةقطع	سلك	ةيتلار	عحلث	ال	ميكن	توصلل	ةجلهاز	مبصدر	طاقا.	فك	ةيباب	ملنع	تبرض	ةحللوةنات	أو	ةألطفال	ةيصغار	يالحتباس	دةخل	ةجلهاز.

ال	تضع	كملات	من	ةملنّظف	أكثر	من	تلك	ةملبلنا	في	ةإلرشادةت	ةملوصى	عها	من	ِقبل	ةيشركا	ةملصنّبا	يلمنّظف.	 

ةستخدم	موةد	إزةيا	ةيبقع	وموةد	ةيتبللض	قبل	دورة	ةيغسلل	عند	ةحلاجا	فقط.	 

وفر	ةمللاه	وةيكهرعاء	من	خالل	إجرةء	ةيغسل	عأوزةن	كاملا	)تختلف	ةيكملا	وفًقا	يلدورة	ةملستخدما(.	 
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بيان املحاصفاا

.)A-Z(	أو	))9-0	عايرموز	عنها	ةيتببلر	وميكن	متغلر،	ةيطرةز	أن	“*”	ةينجما	)عالمات(	عالما	تبني

غسالة أمامية التحميلالنحع

(*)*****WW9*K5ةسم	ةيطرةز

ةيبرض	600	×	ةيبمق	550	×	ةالرتفاع	850	)مم(ةألعباد

50	إيى	800	كللو	عاسكالضغط	ةملاء

63.0	كجمةيوزن	ةيصافي

9.0	كجمسبا	ةيغسل	وةيدورةن

ةيغسل	وةيتسخنيةستهالك	ةيطاقا
2000	وةت220	فويت

2400	وةت240	فويت

دورةت	ةيبصر
WW9*K54**** (*) WW9*K52**** (*)

1200	يفا	في	ةيدقلقا1400	يفا	في	ةيدقلقا
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غسالة أمامية التحميلالنحع

(*) *****WW8*K5ةسم	ةيطرةز

ةيبرض	600	×	ةيبمق	550	×	ةالرتفاع	850	)مم(ةألعباد

50	إيى	800	كللو	عاسكالضغط	ةملاء

63.0	كجمةيوزن	ةيصافي

8.0	كجمسبا	ةيغسل	وةيدورةن

ةيغسل	وةيتسخنيةستهالك	ةيطاقا
2000	وةت220	فويت

2400	وةت240	فويت

دورةت	ةيبصر
WW8*K54**** (*)WW8*K52**** (*)

1200	يفا	في	ةيدقلقا1400	يفا	في	ةيدقلقا
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غسالة أمامية التحميلالنحع

(*) *****WW7*K5ةسم	ةيطرةز

ةيبرض	600	×	ةيبمق	550	×	ةالرتفاع	850	)مم(ةألعباد

50	إيى	800	كللو	عاسكالضغط	ةملاء

63.0	كجمةيوزن	ةيصافي

7.0	كجمسبا	ةيغسل	وةيدورةن

ةيغسل	وةيتسخنيةستهالك	ةيطاقا
2000	وةت220	فويت

2400	وةت240	فويت

دورةت	ةيبصر
WW7*K54**** (*)WW7*K52**** (*)

1200	يفا	في	ةيدقلقا1400	يفا	في	ةيدقلقا

مالحظة

تصملم	ةملنتج	وموةصفاته	عرضا	يلتغللر	ألغرةض	حتسني	ةجلودة	دون	إخطار	مسبق.

Untitled-3   55 3/16/2018   3:38:56 PM



املحاصفاا

56 ةيبرعلا

ا
فا

ص
حا

امل

وفًقا لالئحة )االحتاد األوروبي( رقم 1061/2010

.)A-Z(	أو	))9-0	عايرموز	عنها	ةيتببلر	وميكن	متغلر،	ةيطرةز	أن	“*”	ةينجما	)عالمات(	عالما	تبني

Samsung

(*)****WW9*K54****(*)WW9*K52ةسم	ةيطرةز

9.0كجمةيسبا

 +++Aكفاءة	ةيطاقا	على	نطاق	من	D	)ةألقل	كفاءة(	إيى	 +++A	)ةألكثر	كفاءة(

)يبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	غسل	ةيقطن	ةيقلاسي	

عند	درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا،	عاإلضافا	إيى	ةالستهالك	في	

وضبي	إيقاف	ةيتشغلل	وةستمرةر	ةيتشغلل.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيفبلي	على	

كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

130كللووةت	في	ةيساعا/سنا

استهالك الطاقة

0.65كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

0.51كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.51كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.48وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	إيقاف	ةيتشغلل.

5.00وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	ةستمرةر	ةيتشغلل.

)يبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	ةيغسل	ةيقطنلات	عند	

درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيفبلي	

على	كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

9400يتر/سنا

فئة كفاءة الدوران

ABفئا	كفاءة	دورةن	ةيتجفلف	على	نطاق	من	G	)ةألقل	كفاءة(	إيى	A	)ةألكثر	كفاءة(

14001200يفا	في	ةيدقلقاةيسرعا	ةيقصوى	يلدورةن

4453%ةيرطوعا	ةملتبقلا

عرةمج	ةيغسل	قطن-e	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	و	قطن-e	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	هما	"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا"	

و"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا".	وهما	مناسبني	يتنظلف	ةملالعس	ةيقطنلا،	كما	أنهما	ةألكثر	كفاءة	)فلما	يتبلق	عاستهالك	ةمللاه	

وةيطاقا(	يهذة	ةينوع	من	ةيغسلل.	قد	تختلف	درجا	حرةرة	ةمللاه	ةيفبللا	في	هذين	ةيبرنامجني	عن	درجا	ةحلرةرة	ةملُبلنا.	يُرجى	تشغلل	وضع	ةملبايرة	عبد	إنهاء	ةيتركلب	)رةجع	ةيقسم	

"تشغيل املعامرة )مستحسن("	عايصفحا	23(.

مدة البرنامج القياسي

293دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

283دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا
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283دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

(Tl)	ةيتشغلل	ةستمرةر	وضع	2دقلقامدة

متم التعبير عن انبعاثاا الضحضاء الصحتية عبر الهحاء في دمسيبل )A( مبستحى إسناد 1 بيكحواا ومكحن ححل أقرب عدد صحيح أثناء الغسل ومراحل الدوران لبرنامج غسل 

القطنياا القياسي في درجة حرارة 60 درجة مئحمة بحمحلة كاملة;

غسل
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
53

دورةن
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
74

التحقف احلر
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وفًقا لالئحة )االحتاد األوروبي( رقم  1061/2010

.)A-Z(	أو	))9-0	عايرموز	عنها	ةيتببلر	وميكن	متغلر،	ةيطرةز	أن	“*”	ةينجما	)عالمات(	عالما	تبني

Samsung

(*)****WW8*K54****(*)WW8*K52ةسم	ةيطرةز

8.0كجمةيسبا

 +++Aكفاءة	ةيطاقا	على	نطاق	من	D	)ةألقل	كفاءة(	إيى	+++A	)ةألكثر	كفاءة(

)يبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	غسل	ةيقطن	ةيقلاسي	

عند	درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا،	عاإلضافا	إيى	ةالستهالك	في	

وضبي	إيقاف	ةيتشغلل	وةستمرةر	ةيتشغلل.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيفبلي	على	

كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

116كللووةت	في	ةيساعا/سنا

استهالك الطاقة

0.54كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

0.48كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.48كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.48وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	إيقاف	ةيتشغلل.

5.00وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	ةستمرةر	ةيتشغلل.

)يبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	ةيغسل	ةيقطنلات	عند	

درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيفبلي	

على	كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

8100يتر/سنا

فئة كفاءة الدوران

ABفئا	كفاءة	دورةن	ةيتجفلف	على	نطاق	من	G	)ةألقل	كفاءة(	إيى	A	)ةألكثر	كفاءة(

14001200يفا	في	ةيدقلقاةيسرعا	ةيقصوى	يلدورةن

4453%ةيرطوعا	ةملتبقلا

عرةمج	ةيغسل	قطن-e	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	و	قطن-e	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	هما	"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا"	

و"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا".	وهما	مناسبني	يتنظلف	ةملالعس	ةيقطنلا،	كما	أنهما	ةألكثر	كفاءة	)فلما	يتبلق	عاستهالك	ةمللاه	

وةيطاقا(	يهذة	ةينوع	من	ةيغسلل.	قد	تختلف	درجا	حرةرة	ةمللاه	ةيفبللا	في	هذين	ةيبرنامجني	عن	درجا	ةحلرةرة	ةملُبلنا.	يُرجى	تشغلل	وضع	ةملبايرة	عبد	إنهاء	ةيتركلب	)رةجع	ةيقسم	

"تشغيل املعامرة )مستحسن("	عايصفحا	23(.

مدة البرنامج القياسي

284دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

254دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا
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254دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

(Tl)	ةيتشغلل	ةستمرةر	وضع	2دقلقامدة

متم التعبير عن انبعاثاا الضحضاء الصحتية عبر الهحاء في دمسيبل )A( مبستحى إسناد 1 بيكحواا ومكحن ححل أقرب عدد صحيح أثناء الغسل ومراحل الدوران لبرنامج غسل 

القطنياا القياسي في درجة حرارة 60 درجة مئحمة بحمحلة كاملة;

غسل
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
53

دورةن
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
74

التحقف احلر
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وفًقا لالئحة )االحتاد األوروبي( رقم  1061/2010

.)A-Z(	أو	))9-0	عايرموز	عنها	ةيتببلر	وميكن	متغلر،	ةيطرةز	أن	“*”	ةينجما	)عالمات(	عالما	تبني

Samsung

(*)****WW7*K54****(*)WW7*K52ةسم	ةيطرةز

7.0كجمةيسبا

 +++Aكفاءة	ةيطاقا	على	نطاق	من	D	)ةألقل	كفاءة(	إيى	+++A	)ةألكثر	كفاءة(

)يبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	غسل	ةيقطن	ةيقلاسي	

عند	درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا،	عاإلضافا	إيى	ةالستهالك	في	

وضبي	إيقاف	ةيتشغلل	وةستمرةر	ةيتشغلل.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةيطاقا	ةيفبلي	على	

كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

122كللووةت	في	ةيساعا/سنا

استهالك الطاقة

0.68كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

0.52كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.34كللووةت	في	ةيساعاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

0.48وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	إيقاف	ةيتشغلل.

5.00وةتةستهالك	ةيطاقا	ةملوزون	في	وضع	ةستمرةر	ةيتشغلل.

)يبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيسنوي	على	220	دورة	غسل	قلاسلا	يبرنامج	ةيغسل	ةيقطنلات	عند	

درجتي	حرةرة	60	و40	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا	وجزئلا.	علنما	سلبتمد	ةستهالك	ةمللاه	ةيفبلي	

على	كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.(

7400يتر/سنا

فئة كفاءة الدوران

Bفئا	كفاءة	دورةن	ةيتجفلف	على	نطاق	من	G	)ةألقل	كفاءة(	إيى	A	)ةألكثر	كفاءة(

14001200يفا	في	ةيدقلقاةيسرعا	ةيقصوى	يلدورةن

53%ةيرطوعا	ةملتبقلا

عرةمج	ةيغسل	قطن-e	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	و	قطن-e	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	هما	"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا"	

و"ةيبرنامج	ةيقلاسي	يغسل	ةملالعس	ةيقطنلا	على	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا".	وهما	مناسبني	يتنظلف	ةملالعس	ةيقطنلا،	كما	أنهما	ةألكثر	كفاءة	)فلما	يتبلق	عاستهالك	ةمللاه	

وةيطاقا(	يهذة	ةينوع	من	ةيغسلل.	قد	تختلف	درجا	حرةرة	ةمللاه	ةيفبللا	في	هذين	ةيبرنامجني	عن	درجا	ةحلرةرة	ةملُبلنا.	يُرجى	تشغلل	وضع	ةملبايرة	عبد	إنهاء	ةيتركلب	)رةجع	ةيقسم	

"تشغيل املعامرة )مستحسن("	عايصفحا	23(.

مدة البرنامج القياسي

245دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	كاملا

195دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	60	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا
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175دقلقاعرنامج	غسل	ةيقطنلات	ةيقلاسي	في	درجا	حرةرة	40	درجا	مئويا	عحمويا	جزئلا

(Tl)	ةيتشغلل	ةستمرةر	وضع	2دقلقامدة

متم التعبير عن انبعاثاا الضحضاء الصحتية عبر الهحاء في دمسيبل )A( مبستحى إسناد 1 بيكحواا ومكحن ححل أقرب عدد صحيح أثناء الغسل ومراحل الدوران لبرنامج غسل 

القطنياا القياسي في درجة حرارة 60 درجة مئحمة بحمحلة كاملة;

غسل
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
54

دورةن
ديسلبل	)A(	مبستوى	إسناد	

1	علكووةت
74

التحقف احلر
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املحاصفاا

62 ةيبرعلا

ا
فا

ص
حا

امل

معلحماا ححل دوراا الغسل األساسية

الدورااالطراز
درجة احلرارة 

)بالدرجة املئحمة(

السعة 

)بالكيلحجرام(

دورة الغسيل 

)بالدقيقة(

محتحى الرطحبة 

املتبقية )بالنسبة 

املئحمة(
استهالك املياه 

)باللتر لكل دورة(

استهالك الطاقة 

)بالكيلحواا في 

الساعة/دورة(  1400

يفا	في	

ةيدقلقا

 1200

يفا	في	

ةيدقلقا

WW9*K5*****(*)

204.51425659650.36قطن

e-قطن

404.52834453390.51

60

4.52834453390.51

9.02934453470.65

404.01593535680.65اقمشة اصطناعية

WW8*K5*****(*)

204.01425659600.33قطن

e-قطن

404.02544453330.48

60

4.02544453330.48

8.02834453410.54

404.01593535680.65اقمشة اصطناعية

WW7*K5*****(*)

203.51425659550.30قطن

e-قطن

403.51755353380.34

60

3.51955353380.52

7.02455353480.68

403.51593535680.65اقمشة اصطناعية

مت	قلاس	ةيقلم	ةيوةردة	في	ةجلدول	وفًقا	يلظروف	ةملبلنا	في	ةملبلار	IEC60456/EN60456.	علنما	ستبتمد	ةيقلم	ةيفبللا	على	كلفلا	ةستخدةم	ةجلهاز.
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مذكرة
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هل لدمك أي استفساراا أو تعليقاا؟

أو زر محقعنا على اإلنترنتاتصل علىالبلد

Iraq80010080www.samsung.com/levant/support

JORDAN
0800-22273

06 5777444
www.samsung.com/levant/support

SYRIA962 5777444www.samsung.com/levant/support

Lebanon1299www.samsung.com/levant/support
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