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ھام لالطالع والمالحظةتعلیمات السالمة
 یذّكرك ھذا الرمز بضرورة قراءة دلیل التعلیمات ھذا.

اقرأ تعلیمات السالمة ھذه قبل استخدام الجھاز. واحتفظ بھا في مكان 
قریب للرجوع إلیھا مستقبالً. 

تقدم ھذه التعلیمات والجھاز نفسھ تحذیرات ھامة خاصة بالسالمة یجب 
مراعاتھا في جمیع األوقات. ال تتحمل الجھة الصانعة أي مسؤولیة 
الجھاز  استخدام  أو  ھذه،  السالمة  تعلیمات  مراعاة  عدم  عن  ناجمة 

بطریقة غیر سلیمة، أو ضبط عناصر التحكم بطریقة غیر صحیحة.
 یجب إبعاد األطفال الصغار في عمر (0-3 سنوات) عن الجھاز. 
حالة  في  إال  الجھاز  عن  بعیدا  (3-8 سنوات)  األطفال  إبقاء  یجب 
اإلشراف المستمر علیھم. یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال 
بدءا من عمر 8 سنوات فأكثر واألشخاص الذین یعانون من نقص في 
القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة أو األشخاص الذین یفتقرون إلى 
كیفیة  إلى  توجیھھم  أو  مراقبتھم  یتم  أن  شریطة  والمعرفة،  الخبرة 
استخدام الجھاز بطریقة آمنة واستیعابھم لألخطار التي ینطوي علیھا 
ذلك. یجب أال یعبث األطفال بھذا الجھاز. یحظر على األطفال تنظیف 

الجھاز وصیانتھ دون إشراف.
 تحذیر: ال توقف المجفف قبل نھایة دورة التجفیف إال في حالة 

إزالة جمیع األجزاء ونشرھا بسرعة حتى تبدد الحرارة.
 یجب تنظیف األدوات المتسخة بمواد مثل زیت الطھي، واألسیتون 
التربنتین،  البقع، وزیت  والكحول والبنزین والكیروسین، ومزیالت 
والشمع ومزیالت الشمع عن طریق غسلھا بالماء الساخن مع كمیة 
إضافیة من المنظفات قبل وضعھا في المجفف. األجزاء مثل المطاط 
المقاومة  المنسوجات  االستحمام،  قبعات  الالتكس)،  (فوم  الرغوي 
المجھزة  الوسائد  أو  والمالبس  بالمطاط  المدعمة  واألدوات  للماء، 
بمطاط رغوي، ال ینبغي تجفیفھا في المجفف. قم بإزالة جمیع المتعلقات 
من الجیوب، مثل القداحات وأعواد الثقاب. ال تستخدم المجفف عند 

استخدم مواد كیمیائیة صناعیة في تنظیفھ.
 یجب عدم تجفیف المواد المبللة بالزیت في المجفف بسبب قابلیتھا 

العالیة لالشتعال.
 ال تفتح الباب بقوة أو تقف علیھ أبدًا.

االستخدام المسموح بھ
 تنبیھ: الجھاز غیر مخصص لالستخدام عن طریق جھاز تشغیل 

خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغیل عن بعد مستقل.
 ھذا الجھاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلیة وما شابھھا 
مثل: منطقة المطبخ في المحالت والمكاتب وبیئات العمل األخرى، 
بنظام  والنزل  والموتیالت  الفنادق  نزالء  قبل  ومن  الریفیة،  البیوت 

المبیت واإلفطار والبیئات األخرى ذات الطابع السكني.
من  (كجم  القصوى  سعتھا  یتجاوز  بما  الماكینة  تحمیل   تجنب 

المالبس الجافة) المبینة في جدول البرامج.
 ال تجفف المالبس غیر المغسولة في المجفف.

 احرص على عدم تراكم الوبر أو الغبار حول المجفف.
 یجب استخدام منعمات النسیج، أو المنتجات المماثلة، كما ھو محدد 

في تعلیمات منعم النسیج.
 ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام المھني. ال تستخدم الجھاز 

في مكان مفتوح. 
 ال تجفف المالبس أكثر من الالزم. 

التركیب
خطر   - أكثر  أو  شخصین  بواسطة  وتركیبھ  الجھاز  نقل   یجب 
اإلصابة. استخدم قفازات إلخراج الجھاز من العبوة ولتركیبھ - خطر 

اإلصابة بجروح قطعیة. 

كان  (إذا  بالماء  اإلمداد  فیھا  بما  التركیب  عملیات  إجراء   یجب 
موجودا) والتوصیالت الكھربائیة واإلصالح بواسطة فني مؤھل. ال 
تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجھاز ما لم ینص على 
ذلك بصفة خاصة في دلیل االستخدام. أبعد األطفال عن موقع التركیب. 
بعد إخراج الجھاز من عبوتھ، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في 
حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكیل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البیع. 
التغلیف  مخلفات  تخزین  یجب  التركیب،  أعمال  من  االنتھاء  بعد 
(البالستیك وقطع الستایروفوم إلخ) بعیدا عن متناول األطفال - خطر 
أي  إجراء  قبل  الكھرباء  الجھاز عن مصدر  فصل  یجب  االختناق. 
أعمال تركیب - خطر التعرض لصدمة كھربائیة. أثناء التركیب، تأكد 
من عدم تلف كابل الكھرباء الخاص بالجھاز - خطر نشوب حریق أو 
اكتمال  بعد  إال  الجھاز  بتشغیل  تقم  ال  كھربائیة.  لصدمة  التعرض 

إجراءات التركیب.
 قم بتركیب المجفف في غرف جیدة التھویة (باب مفتوح، شبكة 
تھویة، أو فتحة بمساحة أكبر من 500 سم2) لتجنب حدوث تدفق 
عكسي للغازات في الغرفة من األجھزة العاملة باحتراق أنواع الوقود 
األخرى، بما في ذلك اللھب المكشوف. إذا كان المجفف قد تم تركیبھ 
العلویة  اللوحة  بین  مم  مسافة 01  توفیر  فیجب  تحت سطح عمل، 
للمجفف وأي أشیاء فوقھ، ومسافة 51 مم بین جوانب الجھاز والحوائط 

أو وحدات األثاث المجاورة لھ. 
 في حالة تركیب المجفف بالقرب من موقد غاز أو فحم، قم بتثبیت 
لوحة عازلة للحرارة (85 × 57 سم) بین المجفف والموقد، بحیث 

یكون الجانب المواجھ للموقد مغطى برقائق األلومنیوم.
العادم عبر مدخنة مستخدمة لطرد   یجب أال یتم تصریف ھواء 
الوقود  أنواع  أو  الغاز  باحتراق  العاملة  األجھزة  عن  الناتج  الدخان 

األخرى.
 یجب عدم تركیب الجھاز وراء باب یمكن غلقھ أو باب منزلق أو 
المجفف بطریقة قد  لنقطة ربط  باب ذي مفصلة في وضع معاكس 

تؤدي إلي تعثر فتح باب المجفف بشكل تام.
 یجب وضع الجانب الخلفي من الجھاز أمام الجدار لتقیید الوصول 

إلى ھذا الجانب.
الموجودة  التھویة  فتحات  مجرى  تعیق  سجادة  استخدام   تجنب 

بقاعدة المجفف.
 عند الرغبة في تركیب المجفف فوق غسالة، اتصل أوالً بخدمة ما 
بعد البیع أو الوكیل المختص للتحقق من القائمة الكاملة بالمودیالت 
المناسبة. وال یجوز إجراء التركیب إال إذا كان المجفف مثبتًا بالغسالة 
باستخدام طقم التركیب المناسب والمتوفر من خالل خدمة ما بعد البیع 
أو الوكیل المختص. تعلیمات التركیب الصحیح مرفقة بطقم التركیب.

التحذیرات الكھربائیة
 یجب إتاحة إمكانیة فصل الجھاز من مصدر الكھرباء من خالل 
نزع القابس إن أمكن الوصول إلیھ، أو باستخدام مفتاح متعدد األقطاب 
ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصیل، ویجب أن یكون 

الجھاز مؤرًضا، بالتوافق مع مواصفات األمان الكھربائیة المحلیة.
أو  التوصیالت  متعددة  المقابس  أو  التمدید،  أسالك  تستخدم   ال 
المھایئات. یجب أال تكون األجزاء الكھربائیة في متناول المستخدم بعد 
التركیب. ال تستخدم الجھاز وأنت مبلل أو حاف القدمین. ال تقم بتشغیل 
ھذا الجھاز إذا كان ھناك تلف في كابل أو قابس الكھرباء، أو إذا لم 

یكن یعمل بشكل سلیم، أو إذا كان تالفًا، أو إذا سقط على األرض.
 إذا لحق أي تلف بسلك التوصیل یجب استبدالھ بسلك مطابق لھ عن 
طریق جھة الصنع أو وكیل الصیانة التابع لھا أو أي شخص مؤھل 

بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكھربائي.
التنظیف والصیانة

 تحذیر: تأكد من إیقاف الجھاز ومن فصلھ عن مصدر الكھرباء قبل 
إجراء أیة أعمال صیانة، ال تستخدم أبدًا أجھزة التنظیف بالبخار - 

خطر الصعق الكھربائي.
 تأكد من تنظیف جمیع مصاید الوبر قبل بدء أیة دورة التجفیف.

تكھین مواد التغلیف
. مواد التغلیف قابلة إلعادة التدویر بنسبة 100% وممیزة برمز إعادة التدویر 

تشریعات  مع  التام  وبالتوافق  مسؤولة  بطریقة  المختلفة  التغلیف  أجزاء  من  التخلص  یجب  لذا، 
السلطات المحلیة بخصوص التخلص من النفایات.

تكھین األجھزة المنزلیة
التدویر أو إعادة االستخدام. تخلص منھا وفقا  تم تصنیع ھذا الجھاز باستخدام مواد قابلة إلعادة 
للتشریعات المحلیة الخاصة بالتخلص من النفایات. لمزید من المعلومات حول المعالجة واالسترداد 
وإعادة التدویر لألجھزة الكھربائیة المنزلیة، اتصل بالجھة المحلیة المختصة أو خدمة جمع النفایات 
األوروبیة  المواصفة  حسب  ممیز  الجھاز  ھذا  الجھاز.  منھ  اشتریت  الذي  المتجر  أو  المنزلیة 

 .(WEEE) األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة القدیمة ،EU/19/2012 
من خالل التأكد من التخلص من ھذا المنتج بالطریقة الصحیحة سوف تساعد في منع النتائج السلبیة 

على البیئة وصحة اإلنسان.

یشیر الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنھ ال ینبغي التعامل مع 
ھذا المنتج على أنھ من المخلفات المنزلیة، ولكن یجب تسلیمھ إلى مركز تجمیع مالئم إلعادة تدویر 

األجھزة الكھربیة واإللكترونیة.

اتباع ھذه التعلیمات یحافظ على عمل الجھاز 
بالمستوى األمثل!

 1 الشكل  (انظر  استخدام  مرة  كل  بعد  الماء  وعاء  تفریغ  تذكر 
بالصفحة األخیرة).

تذكر تنظیف فلتر الباب (انظر الشكل 2 بالصفحة األخیرة) ووحدة 
بالصفحة   3 الشكل  (انظر  استخدام  مرة  كل  بعد  السفلي  الفلتر 
األخیرة) - بعض المودیالت مجھزة بفالتر مختلفة، لذلك قد تختلف 
بعض الرسومات عن الفلتر الموجود بالمجفف. یجب تنظیف جمیع 

أجزاء الفالتر.

AR



ھام لالطالع والمالحظةتعلیمات السالمة
 یذّكرك ھذا الرمز بضرورة قراءة دلیل التعلیمات ھذا.

اقرأ تعلیمات السالمة ھذه قبل استخدام الجھاز. واحتفظ بھا في مكان 
قریب للرجوع إلیھا مستقبالً. 

تقدم ھذه التعلیمات والجھاز نفسھ تحذیرات ھامة خاصة بالسالمة یجب 
مراعاتھا في جمیع األوقات. ال تتحمل الجھة الصانعة أي مسؤولیة 
الجھاز  استخدام  أو  ھذه،  السالمة  تعلیمات  مراعاة  عدم  عن  ناجمة 

بطریقة غیر سلیمة، أو ضبط عناصر التحكم بطریقة غیر صحیحة.
 یجب إبعاد األطفال الصغار في عمر (0-3 سنوات) عن الجھاز. 
حالة  في  إال  الجھاز  عن  بعیدا  (3-8 سنوات)  األطفال  إبقاء  یجب 
اإلشراف المستمر علیھم. یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال 
بدءا من عمر 8 سنوات فأكثر واألشخاص الذین یعانون من نقص في 
القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة أو األشخاص الذین یفتقرون إلى 
كیفیة  إلى  توجیھھم  أو  مراقبتھم  یتم  أن  شریطة  والمعرفة،  الخبرة 
استخدام الجھاز بطریقة آمنة واستیعابھم لألخطار التي ینطوي علیھا 
ذلك. یجب أال یعبث األطفال بھذا الجھاز. یحظر على األطفال تنظیف 

الجھاز وصیانتھ دون إشراف.
 تحذیر: ال توقف المجفف قبل نھایة دورة التجفیف إال في حالة 

إزالة جمیع األجزاء ونشرھا بسرعة حتى تبدد الحرارة.
 یجب تنظیف األدوات المتسخة بمواد مثل زیت الطھي، واألسیتون 
التربنتین،  البقع، وزیت  والكحول والبنزین والكیروسین، ومزیالت 
والشمع ومزیالت الشمع عن طریق غسلھا بالماء الساخن مع كمیة 
إضافیة من المنظفات قبل وضعھا في المجفف. األجزاء مثل المطاط 
المقاومة  المنسوجات  االستحمام،  قبعات  الالتكس)،  (فوم  الرغوي 
المجھزة  الوسائد  أو  والمالبس  بالمطاط  المدعمة  واألدوات  للماء، 
بمطاط رغوي، ال ینبغي تجفیفھا في المجفف. قم بإزالة جمیع المتعلقات 
من الجیوب، مثل القداحات وأعواد الثقاب. ال تستخدم المجفف عند 

استخدم مواد كیمیائیة صناعیة في تنظیفھ.
 یجب عدم تجفیف المواد المبللة بالزیت في المجفف بسبب قابلیتھا 

العالیة لالشتعال.
 ال تفتح الباب بقوة أو تقف علیھ أبدًا.

االستخدام المسموح بھ
 تنبیھ: الجھاز غیر مخصص لالستخدام عن طریق جھاز تشغیل 

خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغیل عن بعد مستقل.
 ھذا الجھاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلیة وما شابھھا 
مثل: منطقة المطبخ في المحالت والمكاتب وبیئات العمل األخرى، 
بنظام  والنزل  والموتیالت  الفنادق  نزالء  قبل  ومن  الریفیة،  البیوت 

المبیت واإلفطار والبیئات األخرى ذات الطابع السكني.
من  (كجم  القصوى  سعتھا  یتجاوز  بما  الماكینة  تحمیل   تجنب 

المالبس الجافة) المبینة في جدول البرامج.
 ال تجفف المالبس غیر المغسولة في المجفف.

 احرص على عدم تراكم الوبر أو الغبار حول المجفف.
 یجب استخدام منعمات النسیج، أو المنتجات المماثلة، كما ھو محدد 

في تعلیمات منعم النسیج.
 ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام المھني. ال تستخدم الجھاز 

في مكان مفتوح. 
 ال تجفف المالبس أكثر من الالزم. 

التركیب
خطر   - أكثر  أو  شخصین  بواسطة  وتركیبھ  الجھاز  نقل   یجب 
اإلصابة. استخدم قفازات إلخراج الجھاز من العبوة ولتركیبھ - خطر 

اإلصابة بجروح قطعیة. 

كان  (إذا  بالماء  اإلمداد  فیھا  بما  التركیب  عملیات  إجراء   یجب 
موجودا) والتوصیالت الكھربائیة واإلصالح بواسطة فني مؤھل. ال 
تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجھاز ما لم ینص على 
ذلك بصفة خاصة في دلیل االستخدام. أبعد األطفال عن موقع التركیب. 
بعد إخراج الجھاز من عبوتھ، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في 
حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكیل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البیع. 
التغلیف  مخلفات  تخزین  یجب  التركیب،  أعمال  من  االنتھاء  بعد 
(البالستیك وقطع الستایروفوم إلخ) بعیدا عن متناول األطفال - خطر 
أي  إجراء  قبل  الكھرباء  الجھاز عن مصدر  فصل  یجب  االختناق. 
أعمال تركیب - خطر التعرض لصدمة كھربائیة. أثناء التركیب، تأكد 
من عدم تلف كابل الكھرباء الخاص بالجھاز - خطر نشوب حریق أو 
اكتمال  بعد  إال  الجھاز  بتشغیل  تقم  ال  كھربائیة.  لصدمة  التعرض 

إجراءات التركیب.
 قم بتركیب المجفف في غرف جیدة التھویة (باب مفتوح، شبكة 
تھویة، أو فتحة بمساحة أكبر من 500 سم2) لتجنب حدوث تدفق 
عكسي للغازات في الغرفة من األجھزة العاملة باحتراق أنواع الوقود 
األخرى، بما في ذلك اللھب المكشوف. إذا كان المجفف قد تم تركیبھ 
العلویة  اللوحة  بین  مم  مسافة 01  توفیر  فیجب  تحت سطح عمل، 
للمجفف وأي أشیاء فوقھ، ومسافة 51 مم بین جوانب الجھاز والحوائط 

أو وحدات األثاث المجاورة لھ. 
 في حالة تركیب المجفف بالقرب من موقد غاز أو فحم، قم بتثبیت 
لوحة عازلة للحرارة (85 × 57 سم) بین المجفف والموقد، بحیث 

یكون الجانب المواجھ للموقد مغطى برقائق األلومنیوم.
العادم عبر مدخنة مستخدمة لطرد   یجب أال یتم تصریف ھواء 
الوقود  أنواع  أو  الغاز  باحتراق  العاملة  األجھزة  عن  الناتج  الدخان 

األخرى.
 یجب عدم تركیب الجھاز وراء باب یمكن غلقھ أو باب منزلق أو 
المجفف بطریقة قد  لنقطة ربط  باب ذي مفصلة في وضع معاكس 

تؤدي إلي تعثر فتح باب المجفف بشكل تام.
 یجب وضع الجانب الخلفي من الجھاز أمام الجدار لتقیید الوصول 

إلى ھذا الجانب.
الموجودة  التھویة  فتحات  مجرى  تعیق  سجادة  استخدام   تجنب 

بقاعدة المجفف.
 عند الرغبة في تركیب المجفف فوق غسالة، اتصل أوالً بخدمة ما 
بعد البیع أو الوكیل المختص للتحقق من القائمة الكاملة بالمودیالت 
المناسبة. وال یجوز إجراء التركیب إال إذا كان المجفف مثبتًا بالغسالة 
باستخدام طقم التركیب المناسب والمتوفر من خالل خدمة ما بعد البیع 
أو الوكیل المختص. تعلیمات التركیب الصحیح مرفقة بطقم التركیب.

التحذیرات الكھربائیة
 یجب إتاحة إمكانیة فصل الجھاز من مصدر الكھرباء من خالل 
نزع القابس إن أمكن الوصول إلیھ، أو باستخدام مفتاح متعدد األقطاب 
ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصیل، ویجب أن یكون 

الجھاز مؤرًضا، بالتوافق مع مواصفات األمان الكھربائیة المحلیة.
أو  التوصیالت  متعددة  المقابس  أو  التمدید،  أسالك  تستخدم   ال 
المھایئات. یجب أال تكون األجزاء الكھربائیة في متناول المستخدم بعد 
التركیب. ال تستخدم الجھاز وأنت مبلل أو حاف القدمین. ال تقم بتشغیل 
ھذا الجھاز إذا كان ھناك تلف في كابل أو قابس الكھرباء، أو إذا لم 

یكن یعمل بشكل سلیم، أو إذا كان تالفًا، أو إذا سقط على األرض.
 إذا لحق أي تلف بسلك التوصیل یجب استبدالھ بسلك مطابق لھ عن 
طریق جھة الصنع أو وكیل الصیانة التابع لھا أو أي شخص مؤھل 

بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكھربائي.
التنظیف والصیانة

 تحذیر: تأكد من إیقاف الجھاز ومن فصلھ عن مصدر الكھرباء قبل 
إجراء أیة أعمال صیانة، ال تستخدم أبدًا أجھزة التنظیف بالبخار - 

خطر الصعق الكھربائي.
 تأكد من تنظیف جمیع مصاید الوبر قبل بدء أیة دورة التجفیف.

تكھین مواد التغلیف
. مواد التغلیف قابلة إلعادة التدویر بنسبة 100% وممیزة برمز إعادة التدویر 

تشریعات  مع  التام  وبالتوافق  مسؤولة  بطریقة  المختلفة  التغلیف  أجزاء  من  التخلص  یجب  لذا، 
السلطات المحلیة بخصوص التخلص من النفایات.

تكھین األجھزة المنزلیة
التدویر أو إعادة االستخدام. تخلص منھا وفقا  تم تصنیع ھذا الجھاز باستخدام مواد قابلة إلعادة 
للتشریعات المحلیة الخاصة بالتخلص من النفایات. لمزید من المعلومات حول المعالجة واالسترداد 
وإعادة التدویر لألجھزة الكھربائیة المنزلیة، اتصل بالجھة المحلیة المختصة أو خدمة جمع النفایات 
األوروبیة  المواصفة  حسب  ممیز  الجھاز  ھذا  الجھاز.  منھ  اشتریت  الذي  المتجر  أو  المنزلیة 

 .(WEEE) األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة القدیمة ،EU/19/2012 
من خالل التأكد من التخلص من ھذا المنتج بالطریقة الصحیحة سوف تساعد في منع النتائج السلبیة 

على البیئة وصحة اإلنسان.

یشیر الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنھ ال ینبغي التعامل مع 
ھذا المنتج على أنھ من المخلفات المنزلیة، ولكن یجب تسلیمھ إلى مركز تجمیع مالئم إلعادة تدویر 

األجھزة الكھربیة واإللكترونیة.

اتباع ھذه التعلیمات یحافظ على عمل الجھاز 
بالمستوى األمثل!

 1 الشكل  (انظر  استخدام  مرة  كل  بعد  الماء  وعاء  تفریغ  تذكر 
بالصفحة األخیرة).

تذكر تنظیف فلتر الباب (انظر الشكل 2 بالصفحة األخیرة) ووحدة 
بالصفحة   3 الشكل  (انظر  استخدام  مرة  كل  بعد  السفلي  الفلتر 
األخیرة) - بعض المودیالت مجھزة بفالتر مختلفة، لذلك قد تختلف 
بعض الرسومات عن الفلتر الموجود بالمجفف. یجب تنظیف جمیع 

أجزاء الفالتر.
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تشير عالمة المطابقة الخليجية الموجودة على المنتج إلى التوافق مع كافة متطلبات الالئحة الفنية الخليجية المتعلقة "
 باألجهزة

 ."BD-142004-01 والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد 

“The Gulf Conformity Marking on the product indicates the conformity with all the 
requirements of the Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and 

Appliances BD-142004-01.” 

 


