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 IndexPlease read and follow these instructions 
careful ly and operate the machine 
accordingly. This booklet provides important 
guidelines for safe use, installation, 
maintenance and some useful advice for best 
results when using your machine.

Keep all documentation in a safe place for 
future reference or for any future owners.

Please check that the following items are 
delivered with the appliance:

●  Instruction manual

●  Guarantee card

●  Energy label

By placing the           mark on this product, 
we are confirming compliance to all relevant 
European safety, health and environmental 
requirements which are applicable in 
legislation for this product.

Check that no damage has occurred to 
the machine during transit. If it has, call for 
service by GIAS.  Failure to comply with the 
above can compromise the safety of the  
appliance. You may be charged for a service 
call if a problem with your machine is caused 
by misuse.

1. SAFETY REMINDERS

2. DRAIN HOSE KIT: FITTING 
INSTRUCTIONS

3. PREPARING THE LOAD

4. CLEANING AND ROUTINE 
         MAINTENANCE

5. WATER CONTAINER

6. DOOR AND FILTER AND CONDENSER

7. CONTROLS AND INDICATORS 

8. SELECTING THE PROGRAMME AND 
SET THE FUNCTION

9. TROUBLESHOOTING CUSTOMER 
SERVICE



1. SAFETY REMINDS
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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 
t h e y  h a v e  b e e n  g i v e n  
supervision or instruction 
conce rn ing  use  o f  t he   
appliance in a safe way and 
understand  the  hazards   
involved.Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and 
user maintenance should not be 
made by children without  
supervision.Children of less than 
3 years should be kept away 
unless continuously supervised.
WARNING Misuse of a tumble 
dryer may create a fire hazard.
This appliances is intended to be 
used in household and similar 
applications such as: 
Staff kitchen areas in shops , 
offices and other working  
environments; 
Farm houses 
By clients in hotels, motels and 
o t h e r  r e s i d e n t i a l  t y p e   
environments; 
Bed and breakfast  type  
environments"   
A different use of this appliance 
from household environment or 
from typical housekeeping  
functions,as commercial use by 
expert or trained users, is 
excluded even in the above 
applications. 

  If the appliance is used in a
  manner inconsistent with this 
 it may reduce the life of the 
 appliance and may void the 
 manufacturer’s warranty.  
 Any damage to the appliance 
 or other damage or loss  
 arising through use that is not 
 consistent with domestic or 
 household use ( even if  
 located in a domestic or  
 household environment)  
 shall not be accepted by the 
 manufacturer to the fullest 
 extent permitted by law. 

● This machine should only be 
 used for its intended purpose 
 as described in this manual. 
 Ensure  that the instructions 
 for installation and use are 
 fully understood before  
 operating the appliance.

● Do not touch the appliance 
 when hands or feet are damp 
 or wet.

● Do not lean on the door when 
 loading the machine or use 
 the door to lift or move the 
 machine.

● Do not allow children to play 
 with the machine or its  
 controls.
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WARNING Do not use the 
product if the fluff filter is not in 
position or is damaged; fluff 
could be ignited.
WARNING Where the hot 
surface symbol     is located 
the temperature rise during 
operation of the tumble dryer 
may be in excess of 60 
degrees C.
Remove the plug from the 

electricity supply. Always 
remove the plug before 
cleaning the appliance.
Do not continue to use this 
machine if it appears to be 
faulty.
Lint and fluff must not be 
allowed to collect on the floor 
around the outside of the 
machine.
The final part of a tumble dryer 
cycle occurs without heat (cool 
down cycle) to ensure that the 
items are left at a temperature 
that ensures that the items will 
not be damaged.
The tumble dryer is not to be 
used if industrial chemicals 
have been used for cleaning.
WARNING: Never stop a 
tumble dryer before the end of
the drying cycle unless all 
items are quickly removed and 
spread out so that the heat is 
 dissipated. 

Maximum load drying weight : 

see  energy label.

 

 Installation

Do not use adapters, multiple 
connectors and/or extensions.
Never install the dryer against 
curtains and be sure to prevent 
items from falling or collecting 
behind the dryer.
The appliance must not be 
installed behind a lockable 
door, a sliding door or a door 
with a hinge on the opposite 
side to that of the tumble dryer.
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Do not dry unwashed items in 
the tumble dryer.
WARNING Do not tumble dry 
fabrics  t reated  with  dry  
cleaning fluids.
WARNING Foam  rubber  
materials can, under certain 
circumstances, when heated 
b e c o m e  i g n i t e d  b y  
spontaneous combustion. 
Items such as foam rubber 
(latex foam), shower caps, 
waterproof textiles, rubber 
backed articles and clothes or 
pillows fitted with foam rubber 
pads MUST NOT be dried in the 
tumble dryer.
Always refer to the laundry care 
labels  for  direct ions  on  
suitability for drying.
Clothes should be spin dried or 
thoroughly wrung before they 
are put into the tumble dryer. 
Clothes that are dripping wet 
should not be put into the dryer.
Lighters and matches must not 
be left in pockets and NEVER 
use flammable liquids near the 
machine.
Glass fibre curtains should 

NEVER be put in this machine. 
Skin irritation may occur if other 
garments are contaminated 
with the glass fibres.
Items that have been soiled 
with substances such as 

cooking oil, acetone, alcohol, 

The Laundry  petrol ,  kerosene, spot  
 removers, turpentine, waxes 
 and wax removers should be 
 washed in hot water with an 
 extra amount of detergent 
 before being dried in the  
 tumble dryer.

● Fabric softeners, or similar 
 products, should be used as 
 specified by the fabric  
 softener instructions.

Ventilation

Adequate ventilation must 
be provided in the room 
where the tumble dryer is 
located to prevent gases 
from appliances burning 
other fuels, including open 
fires, being drawn into the 
room during operation of the     
tumble dryer.
Installing the rear of the 
appliance close to a wall or 
vertical surface.
There should be a gap of at 
least 12 mm between the 
m a c h i n e  a n d  a n y  
obstrubtions.The inlet and 
outlet should be kept clear of 
obstruct ion.To ensure 
adequate ventilation the 
space between the bottom 
of the machine and the floor 
must not be obstructed.
Check regularly that the air 
flowing through the dryer is 
not restricted.
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Do not install the product in a 
low temperature room or in a 
room where there is a risk of frost 
occurring. At temperature around 
freezing point the product may 
not be able to operate properly: 
there is a risk of damage if the 
water is allowed to freeze in the 
hydraulic circuit (valves, hoses, 
pumps). For a better product 
performance the ambient room 
temperature must be between   
5-35°C. Please note that 
operating in cold condition 
(between +2 and +5°C) might 
simply some water condensation 
and water drops on floor.
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Check frequently the fluff filter 
after  use, and clean, if  
necessary.
Prevent items from falling or 
collecting behind the dryer as 
these may obstruct the air inlet 
and outlet
NEVER install the dryer up 
against curtains.
In cases where the dryer is 
installed on top of a washing 
machine, a suitable stacking kit 
must be used according to the 
follow configuration.

Stacking kit Mod 35100019: for 
minimum  washing  machine  
depth  49 cm
Stacking kit Mod 35900120: for 
minimum  washing  machine  
depth 51 cm

The stacking kit shall be one of 
that above, obtainable from our 
spare service.
The instructions for installation 
and any fixing attachments, are 
provided with the staking kit. 
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Environmental Issues

● All packaging materials used are 
environmentally-friendly and recyclable. 
Please help dispose of the packaging via 
environmentally-friendly means. Your local 
council will be able to give you details of 
current means of disposal.

●  To ensure safety when disposing of an old 
tumble dryer disconnect the mains plug from 
the socket, cut the mains power cable and 
destroy this together with the plug. To prevent 
children shutting themselves in the machine 
break the door hinges or the door lock.

European Directive 2012/19/EU

This appliance is marked according 
to the European directive 2012/19/EU 
on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE).

WEEE contains both polluting substances (which 
can cause negative consequences for the 
environment) and basic components (which can 
be re-used). It is important to have WEEE 
subjected to specific treatments, in order to remove 
and dispose properly all pollutants, and recover 
and recycle all materials. 
Individuals can play an important role in ensuring 
that WEEE does not become an environmental 
issue; it is essential to follow some basic rules:

- WEEE should not be treated as household 
waste.
- WEEE should be handed over to the relevant 
collection points managed by the municipality or by 
registered companies. In many countries, for large 
WEEE, home collection could be present.

In many countries, when you buy a new appliance, 
the old one may be returned to the retailer who has 
to collect it free of charge on a one-to-one basis, as 
long as the equipment is of equivalent type and 
has the same functions as the supplied equipment. 

Electrical Requirements

Tumble dryers are supplied to operate at a 
voltage of 220-240V, 50 Hz single phase. 
Check that the supply circuit is rated to at least 
13 A.

Electricity can be extremely dangerous.
This appliance must be earthed.
The socket outlet and the plug on the 
appliance must be of the same type.
Do not use multiple adapters and/or 
extension leads.

The plug should be accessible for 
disconnection after the appliance has 
been installed.

     You may be charged for a service 
call if a problem with your machine is 
caused by incorrect installation.

 If the mains cord on this appliance 
is damaged, it must be replaced by a 
special cord which is ONLY obtainable 
from the spares service. It must be 
installed by a competent person.

     Do not plug the machine in and 
switch it on at the mains until the 
installation is completed.For your safety, 
this dryer must be correctly installed. If 
there is any doubt about installation, call 
GIAS Service for advice.

GIAS Service

● To ensure the continued safe and efficient 
operation of this appliance we recommend that 
any servicing or repairs are only carried out by 
an authorised GIAS service engineer.

Adjusting the Feet

Once the machine is 
in place the feet 
should be adjusted to 
ensure  tha t  the  
machine is level.
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2. DRAIN HOSE : FITTING INSTRUCTIONS

FOR TANK IN DOOR DRAWER

 
To avoid emptying the water container after 
each drying cycle, the water can be discharged 
directly to a waste water drain pipe (the same 
drainage system as household sinks). Water 
Bye-Laws prohibit connection to a surface 
water drain. The waste water drain pipe should 
be located adjacent to the tumble dryer.

The kit consists of:1 hose and 1 tap.

WARNING!  Switch off and remove the 
tumble dryer plug from the electricity supply 
before carrying out any work.

Fit the Hose as Follows:

1.Tilt the machine 
backwards.

2. The waste water 
pipe is situated at the 
right-hand side of the 
machine (see the 
picture). A grey hose 
connects to the bridge 
at the left hand side of 
the machine. Using 
pliers, remove the 
pipe retaining clip 
from the bridge.

3. Pull the hose off the 
bridge connection.

4. Attach the black 
hose from the kit, 
(using the connector 
a n d  p i p e  c l i p s  
supplied), to the hose 
removed from the 
bridge connection.

5 . P l a c e  t h e  t a p  
supplied by the kit to 
close the remaing 
hose. 
Connect the new drain 
hose to the waste 
black water  pipe .

6. Once the machine is 
in place, check the 
bottom to ensure that 
the new hose does not 
kink when pushing the 
tumble  dryer into 
position.

Connect to the mains 
electricity supply.
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3. PREPARING THE LOAD
  Before using the tumble dryer for the first time:

● Please read this instruction book thoroughly.

● Remove all items packed inside drum.

● Wipe the inside of the drum and door with a  
 damp cloth  to remove any dust which may have 
 settled in transit.

Make sure that the laundry you are going to 
dry is suitable for drying in a tumble dryer, as 
shown by the care symbols on each item.
Check that all fastenings are closed and that 
pockets are empty. Turn the articles inside out. 
Place clothes loosely in the drum to make sure 
that they don't get tangled.

Clothes Preparation

Do Not Tumble Dry:

Silk, nylon stockings, delicate embroidery, 
fabrics with metallic decorations, garments 
with PVC or leather trimmings.

IMPORTANT: Do not dry articles which 
have been treated with a dry cleaning fluid or 
rubber clothes (danger of fire or explosion).

During the last 15 minutes the load is always 
tumbled in cool air.

Only put into the tumble dryer laundry which has 
been thoroughly wrung or spin-dried. The drier 
the laundry the shorter the drying time thus 
saving electricity.
 ALWAYS

● Check that the filter is clean before every  
drying cycle.
 NEVER

● Put dripping wet items into the tumble dryer,  
this may damage the appliance.

Energy Saving

. .

.

● By care symbols 
These can be found on the collar or inside seam:

 Suitable for tumble drying.

 Tumble drying at high temperature.

 Tumble drying at low temperature only.

 Do not tumble dry.

Sort the Load as Follows

     Do not overload  the drum, large items 
when wet exceed the maximum 
admissible clothes load (for example: 
sleeping bags, duvets).

 

If the item does not have a care label it must 
be assumed that it is not suitable for tumble 
drying.

● By amount and thickness
Whenever the load is bigger than the dryer 
capacity, separate clothes according to 
thickness (e.g. towels from thin underwear).

● By type of fabric
Cottons/linen: Towels, cotton jersey, bed 
and table linen.
Synthetics: Blouses, shirts, overalls, etc. 
made of polyester or polyamid, as well as 
for cotton/synthetic mixes.

4. CLEANING AND ROUTINE 
MAINTENANCE 

WARNING! The Drum, door and load 
may be  very hot.

IMPORTANT Always switch off and 
remove the plug from the electricity supply 
before cleaning this appliance.

For electrical data refer to the rating 
label on the front of the dryer cabinet (with 
the door open).

Cleaning the Dryer

● Clean the filter and empty the water 
 container after every drying cycle.

● Regularly clean the condenser.

● After each period of use, wipe the inside 
 of the drum and leave the door open for a 
 while to allow circulation of air to dry it.

● Wipe the outside of the machine and the 
 door with a soft cloth.

● DO NOT use abrasive pads or cleaning 
 agents.

● To prevent the door sticking or the build 
 up  of fluff clean the inner door and gasket 
 with a damp cloth after every drying cycle.
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5. WATER CONTAINER
 

The water removed from the laundry during the drying cycle is collected in a container inside the 
door of the dryer. When the container is full the              indicator on the control panel will light, and 
the container MUST be emptied. However, we recommend that the container is emptied after each 
drying cycle.
NOTE: Very little water will collect during the first few cycles of a new machine as an internal 
reservoir is filled first.

To remove the container 
tank in door drawer

To remove the container 
bottom water drawer

1. Gently pull out the 
water container holding 
the handle. (A)
When it is full the 
water container will 
weigh about 6 kg.

2. T i l t  t h e  w a t e r  
container  to empty the 
water out through the 
spout. (B)

When empty, replace 
the water container 
back as shown; (C) first 
insert the base of the 
container into position 
as shown (1) then 
gentle push the top into 
position (2).

3. Press      Button to 
restart the cycle.

NOTE: If you have the 
option of drainage near 
to the dryer you can  use 
the discharge kit to 
provide a permanent 
drainage for the water 
c o l l e c t e d  i n  t h e  
container of the dryer. 
This  means that you 
don't have to empty the 
water container. 

A

B

1 C
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1.Gently pull the bottom 
of the kickplate so that it 
unclips from the dryer. 
The top section can 
then be unhinged 
allowing the kickplate to 
b e  c o m p l e t e l y  
removed. (A)

2.Pull firmly on the 
handgrip and slide the 
water container out of 
the dryer. (B)
Support the container 
w i t h  b o t h  h a n d s .   
(C)When full, the water 
container will weigh 
about 4kg. 

3. Open the lid located 
on the top of the 
container and empty 
the water.(D)

4. Refit the lid and slide 
the water container 
back into position. (D)
PUSH FIRMLY INTO 
PLACE.

5. Refit the kickplate by 
engaging the hinges at 
the top and 'snapping' 
the lower clips into 
place.

A

B

C

D



6. DOOR and FILTER
 Pull on handle to open  the door.

To restart the dryer, close the door and press 
Start / Pause button.

WARNING!  When the tumble dryer is in 
use the drum and door may be VERY HOT.

Filter

IMPORTANT: To maintain the efficiency of 
the dryer check that the fluff filter is clean 
before each drying cycle.

1. P u l l  t h e  f i l t e r  
upwards.

2. Open filter as shown.

3. Gently remove lint 
using a soft brush or 
your fingertips.

4. Snap  the  f i l t e r  
together and push 
back into place.

1

2

Filter Care Indicator

     Lights when the filter needs cleaning.

If the laundry is not drying check that the filter 
is not clogged.

IF YOU CLEAN FILTER UNDER 
WATER, REMEMBER TO DRY IT.

     WARNING!  If you open the door mid 
cycle, before the cool-down cycle has 
completed,the handle may be hot. Please use 
extreme caution when attempting to empty 
the water reservoir during the cycle. 
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To Remove the Condenser

1.Remove the kickplate.

2.Turn the two locking 
levers anti-clockwise 
and pul l  out the 
condenser.

3.Pull out the condenser 
unit.

4.Gently remove any 
dust or fluff with a 
cloth, then wash the 
unit by holding it under 
a running tap turning it 
so that water flows 
between the plates, to 
remove any dust or 
fluff.

5.Check the gasket 
p o s i t i o n  a f t e r  
c l e a n i n g . F i t  t h e  
gasket in to the groove 
if it is misaligned.

6.Refit the condenser 
ensuring it is in the 
c o r r e c t  w a y  ( a s  
ind ica ted  by  the  
arrow) and pushed 
firmly into place. Lock 
the two levers by 
t u r n i n g  t h e m  
clockwise.Be sure 
that condenser unit 
fixed to the basement 
tightly.

7. Refit the kickplate.

UP



7. CONTROLS AND
INDICATORS 

A

B

C

D

E
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A-Programme Selector - Rotating the knob 
in both directions it's possible to select the 
desired drying program. To cancel the 
selections or switch off the dryer rotate the 
knob on OFF.

B- Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed 
time in case of delayed start selection and 
other notifications setting.

C-Buttons - 

1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or 
suspend it.

2.Delay Start Button 
It allows  to delay the start of the program 
from 1 to 24 hours in 1-hour intervals. The 
delay selected is shown on the display. 
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour. 
Opening of the porthole with  delayed start 
set,  after re-closing the porthole, press start  
again to resume the counting.

3.Time cycle selection   
It's possible transform a cycle from automatic 
to programmed, up to 3 minutes after the 
start of the cycle. 
The progressive pressure increases the time 
in 10-minute intervals. 

After this selection to reset the automatic 
dying functioning is necessary to switch off 
the dryer In case of incompatibility, all LEDs 
flash quickly for 3 times.

4.Drying Selection Button
It allows  to set the desired dryness level 
editable option up to 5 minutes after the 
starting of the cycle: 
 - Ready to Iron : It leaves the garments 
slightly wet  to facilitate ironing. 
 - Dry Hanger : To get garment ready to be 
hang      
 - Dry wardrobe : For laundry that can be 
directly stored 
 -Extra-dry : To get completely dry 
garments, ideal for full load.
This appliances is equipped with Drying 
Manager Function. On automatic cycles, 
each  level of intermediate drying, prior to the 
reaching the selected one, is indicated by 
flashing the light indicator corresponding to 
the degree of drying reached. In case of 
incompatibility, all LEDs flash quickly for 3 
times.
 5.Rapids Button
It's possible switch  an automatic program to 
RAPID program, up to 3 minutes after the 
start of the cycle. The progressive pressure 
increases the time (30-45-59 minutes).
After this selection to reset the automatic 
dying functioning is necessary to switch off 
the dryer In case of incompatibility, all LEDs 
flash quickly for 3 times. 

6.Anti crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and  at the end of 
drying cycle. It is activated every 10 minutes,  
up to 6 hours after the end of the drying cycle. 
To stop the movements set the knob to OFF.
 Useful when it's not possible to remove 
immediately.

7. Keylock 
This function allows to block unwanted 
changes of the set options on the bezel ,  
during drying  phase. 
Activation/ Inactivation: Push  4 and 5 buttons 
simultaneously for two seconds . The sign 
"LOC" appears on the display. Unlocking the 
option, on the display appears the sign "Unl", 
only once. In case of opening of 'porthole' with 
activated key lock, the cycle stops but the lock 
is kept: to restart the cycle, you must remove 
the lock and restore Start. When the dryer is 
off, the option is automatically inactivated.
Key lock can be modified at any time of the 
cycle.



The wool drying cycle of 
this machine has been 
a p p r o v e d  b y  T h e  
Woolmark Company for 
the drying of machine 
washable wool products 
provided that the products 

are washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine. 
M1524.

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

Drying Guide

The standard cycle COTTON DRY (      ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry.
The table in last page shows the approximate time 
and energy consumption of the main drying 
programmes.

 Technical Specifications

Drum capac�ty 115

Max�mum load See energy label

He�ght 85 cm

W�dth 60 cm

Depth 60 cm

Energy class See energy label

 EN 61121 Programme  To Use

-DRY COTTON -       COTTON OR    

-COTTON OR WHITES

-DELICATES OR SYNTHETIC   

-IRON DRY COTTON   

-EASY-CARE TEXTILE

 Information for Test Laboratory

D- Led
Water tank     - It lights up when it's 
necessary  to empty the condensate water 
tank.
Filter cleaning      - It lights up when the 
cleaning of  the filters is requested (the door 
and the lower filter.)
Cooling      - It lights up when the cycle is in 
the final cooling phase.
E-
ONE TOUCH area - pressing the 
START/PAUSE button allows to a previously 
downloaded cycle to start whilst the Touch 
position is selected on the programme knob 
(for downloading cycles from the App see the 
relevant section of this user manual).
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Max.capacity declared 

Max.4 Kg 

Maximum Drying Weight

Cottons

Synthetics or Delicates

   The real duration of drying cycle 
depends by the  starting humidity level of 
the laundry due to spin speed, type and 
amount of load, cleanliness of filters and 
ambient temperature.

Power consumption of on-mode

Capacity (as energy label)

Power consumption of off-mode

6 kg 7 kg 8 kg 9 kg / 10 kg

0,20 W

0,75 W

0,25 W 0,20 W 0,15 W

0,80 W 0,80 W 0,75 W

OPERATION

1. Open the door and load the drum 
with laundry. Ensure that garments do 
not hinder closure of the door.

2. Gently close the door pushing it 
slowly until you hear the door 'click' 
shut.

3. Turn the Programme Selector dial to 
select the required drying programme 
(see Programme Guide).

4. Press the        button. The dryer will 
start automatically and the indicator 
above the button will be continuously 
lit.

5. If the door is opened during the 
programme to check the laundry, it is 
necessary to  press      to recommence 
drying after the door has been closed. 

6. W h e n t h e c y c l e  i s  n e a r i n g 
completion the machine will enter the 
cool down phase, the clothes will be 
tumbled in cool air allowing the load to 
cool down.

7. Following the completion of the 
cycle the drum will rotate intermittently 
to minimize creasing. This wi l l 
continue until the machine is switched 
OFF or the door is opened.

 

     Do not open the door during the automatic 
programs in order to obtain a proper drying.



8. SELECTING THE  PROGRAMME AND SET THE FUNCTION
 

PROGRAM PROGRAM DESCRIPTION
DRYING

TIME
(min)

CAPACITY

(kg)
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Specific cycle dedicated to dry large linens e.g. curtains sheets 
and tableclothes. Thanks to a specifics movement of the drum 
the linens will be dry minimizing tangles and folds.    

Program Eco normative (hang dry) drying. The most  efficient 
program in energy consumption. Suitable for cottons and  linens.

The right cycle to dry cottons, sponges and towels.

A delicate and specific cycle to dry dark or coloured cotton or 
syntethics garments. 

This specifics cycle has been conceived to dry shirts  minimizing 
tangles and folds thanks specific movements of the drum. It's 
recommended to take out the linens immediately after drying cycle.

To dry delicate and synthetic fabrics  that  need an accurate and 
specific treatment.

Dedicated to dry uniformly fabrics like jeans or denim. It's 
recommended flip over the garments  before drying.   

Dedicated to technical garments for sport and fitness, drying 
gently with special care to avoid shrinking and deterioration of 
elastic fibers.

Woolen clothes: the program can be used to dry up to 1 kg of 
laundry (around 3 jumpers). It is recommended to reverse all 
clothes before drying. Timing can change due to dimensions and 
thickness of load and to spinning chosen during washing. At the 
end of the cycle, clothes are ready to be worn, but if they are 
heavier, edges can be a bit wet: it is suggested to dry them 
naturally. It is recommended to unload clothes at the very end of 
the cycle. Attention: felting process of wool is irreversible; please 
dry exclusively clothes with symbol (symbol "ok tumble"); this 
program is not indicated for acrylic clothes.

One specifics cycle  that  dry  and in the same time helps to 
reduce the main allergens as dust mites, pet hair, pollens and 
residual of powder detergents.

The perfect cycle to remove the smells from the linens smoothing 
creases.

Customizable setting that interacts with the App on your android smartphone and to 
download the cycles (see the dedicated section). The factory sets the default programme 
Auto-Hygiene, which will sanitize the machine.
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Full

Full

4

2.5

2

4

4

4

4

1

4

2.5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

70’

Max 220’

Max 220’

* The real duration of drying cycle depends by the  starting humidity level of the laundry due to spin speed, type 
and amount of load, cleanliness of filters and ambient temperature.

Synthetics

Perfect cycle to dry uniformly duvets and quilts, revitalizing  the 
smoothness of the feathers.

An special service to revitalize  the waterproofing treatment of 
the linens.

One Touch

    Anti Odours

    XXL Load

Antiallergy

Wool

Bed Quilt

Sports

Waterproof 
Revitalize

Jeans

Shirts

    Cotton

    Whites

    Darks & Colours

    All In One 

A new innovative cycle to dry different  kinds of fabrics in the same 
time. The dryer provides  an alert  when the lightweight fabrics are dry 
and ready to are taking out (on the display the text AIO blinks for 3 
minutes  and  an acustic sound is emitted)  . After this step it's 
necessary to press start   again to complete the dryng  for the 
leftovers heavier linens.
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ONE TOUCH

This appliance is equipped with One Touch 
technology that allows you to interact, via the 
App, with smartphones based on Android 
operating system and equipped with NFC 
(Near Field Communication) function.

● Download on your smartphone the Hoover 
Wizard App.

The Hoover Wizard App is available 
for devices running both Android 
and iOS, both for tablets and for 
smartphones. However, you can 
interact with the machine and take 
advantage of the potential offered by 
One Touch only with Android 
smartphones equipped with NFC 
technology, according to following 
functional scheme:

Android smartphone
with NFC technology

Interaction with the
machine + contents

Android smartphone
without NFC technology Contents only

Android Tablet

Apple iPhone

Apple iPad

Contents only

Contents only

Contents only

FUNCTIONS

The main functions available using the App 
are:

● Voice Coach – A guide to help you choose 
the ideal cycle with only three voice inputs 
(clothes/fabrics, colour, drying level).

● Programmes – To download and launch  
new  drying  programmes.

Get all the details of the One Touch 
functions, browsing the App in DEMO 
mode or go to:
www.hooveronetouch.com

HOW TO USE ONE TOUCH

FIRST TIME - Machine registration

Enter the "Settings" menu of your 
Android smartphone and activate the 
NFC function inside the "Wireless & 
Networks" menu.

Depending on the smartphone model 
and its Android OS version, the 
process of the NFC activation may be 
different. Refer to the smartphone 
manual for more details.

● Turn the knob to the One Touch 
position to enable the sensor on the 
dashboard.

● Open the App, create the user profile 
and register the appliance following the 
instructions on the phone display or the 
"Quick Guide" attached on the machine.

More information, F.A.Q. and the video 
for an easy registration are available 
on:
www.hooveronetouch.com/how-to

● Clever Care – Clever Check-up and 
A u t o -  H y g i e n e  c y c l e s  a n d  a  
troubleshooting guide.

● Reports – Drying statistics and tips for a 
more efficient use of your machine.
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NEXT TIME – Regular usage

● Every time you want to manage the  
 machine through the App, first you have to 
 enable the One Touch mode by turning the 
 knob to the One Touch indicator.

● Make sure you have unlocked your phone  
 (from stand-by mode) and you have 
 activated the NFC function; then, follow the 
 steps mentioned earlier.

● If you want to start a dry cycle, load  
 the laundry and close the door.

● Select the desired function in the App (e.g.: 
 starting a programme, the Clever Check-
 up cycle, update statistics, etc…).

● Follow the instructions on the phone 
 display, KEEPING IT ON the One Touch  
 logo on the machine dashboard, when 
 requested to do so by the App.

NOTES:

Place your smartphone so that the NFC 
antenna on its back matches the position 
of the One Touch logo on the appliance (as 
illustrate  below).

If you do not know the position of your NFC 
antenna, slightly move the smartphone in a 
circular motion over the One Touch logo 
until the App confirms the connection. In 
order for the data transfer to be successful, 
it is essential TO KEEP THE SMARTPHONE 
ON THE DASHBOARD DURING THESE THE 
FEW SECONDS OF THE PROCEDURE; a 
message on the device will inform about the 
correct outcome of the operation and advise 
you when it is possible to move the 
smartphone away.

Thick cases or metallic stickers on your 
smartphone could affect or prevent the 
transmission of data between machine 
and telephone. If necessary, remove them.

The replacement of some components of 
the smartphone (e.g. back cover, battery, 
etc...) with non-original ones, could result 
in the NFC antenna removal, preventing 
the full use of the App.

The management and the control of the 
machine via App is only possible "by 
proximity": it is therefore not possible to 
perform remote operations (e.g.: from 
another room; outside of the house).

WIRELESS PARAMETERS

With this the  Candy Hoover Group Srl, 

declares that this appliance marked  with   

 complies with the essential 

requirements of the Directive 2014/53/EU. 
To receive a copy of the declaration of 

c o n f o r m i t y,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  

manufacturer at: 
www.candy-group.com

Wireless Standard ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4

Frequency band

Magnetic field limit

13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)

< 42dBμA/m (at 10 meters)

Parameter Specifications
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9.

 

TROUBLESHOOTING

 
What Might be the Cause of...

Defects you can remedy yourself
Before calling service for technical advice please 
run through the following checklist. A charge will 
be made if the machine is found to be working or 
has been installed incorrectly or used incorrectly. 
If the problem persists after completing the 
recommended checks, please call Service, they 
may be able to assist you over the telephone.
Time display to end could change during 
drying cycle. The time to end is continuously 
checked during the drying cycle and the time 
is adjusted to give the best estimation time. 
The displayed time may increase or decrease 
during the cycle and this is normal.

Drying time is too long/clothes are not dry 
enough…

● Have you selected the correct drying 
time/programme?

● Were the clothes too wet? Were the clothes  
thoroughly wrung or spindried?

● Does the filter need cleaning?

● Is the dryer overloaded?
The dryer does not operate…

● Is there a working electricity supply to the     
dryer? Check using another appliance such as a 
table lamp.

● Is the plug properly connected to the mains 
supply?

● Is there a power failure?

● Has the fuse blown?

● Is the door fully closed?

● Is the dryer switched on, both at the mains 
supply and at the machine?

● Has the drying time or the programme been 
selected?

● Has the machine been switched on again after 
opening the door?

The dryer is noisy…

● Switch off the dryer and contact GIAS 
Service for advice.
The         Indicator is on…

● Does the filter need cleaning?
The         Indicator is on…

● Does the water container need 
emptying?

CUSTOMER SERVICE

Should there still be a problem with your 
dryer  a f te r  comple t ing  a l l  the  
recommended checks, please call 
service for advice. 
They may be able to assist you over the 
telephone or arrange for a suitable 
appointment for an engineer to call under 
the terms of your guarantee. However, a 
charge may be made if any of the 
following applies to your machine:

●  Is found to be in working order.

● Has not been installed in accordance 
with the installation instructions.

● Has been used incorrectly.

Spares

Service

Always use genuine spares, available 
direct from service.

For service and repairs call your local  
service engineer.

The manufacturer declines all 
responsibility in the event of any 
printing mistakes in this booklet. The 
manufacturer also reserves the right 
to make appropriate modifications to 
its products without  changing the 
essential characteristics.

FOR ONE TOUCH MODELS
The Hoover Wizard app has a Clever Check-up function that allows you to confirm the 
functionality and status of the product at any time. To use the Hoover Wizard app  you will need an 
Android smartphone with NFC technology.
More info can be found on the App.
If the display of the machine is showing an error (by a code or blinking LEDs), you should turn on 
the App on your Android smartphone, with NFC on. Place your smart phone against the One Touch 
logo on the control panel. You should now be able to read the fault directory to solve the issue.
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Energy Capacity Time 

Capac�ty (kg) 6 7 8 9 10

Class  B B B B B

Energy kWh 4,44 5,04 5,64 6,24 6,80

T�me M�n. 170 191 214 225 230

Energy kWh 4,18 4,75 5,31 5,88 6,44

T�me M�n. 148 166 185 205 210

Energy kWh 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70

T�me M�n. 126 141 157 176 195

Energy kWh 2,05 2,31 2,56 2,80 3,01

T�me M�n. 77 84 91 100 108

Energy kWh 2,96 3,36 3,76 4,16 4,56

T�me M�n. 104 116 129 144 159

        Whites 

Whites 

        Whites 

Cotton

Cotton ½



الوقتالسعةالطاقة

كجم

املالبس
البيضاء

"Whites"

املالبس
البيضاء

"Whites"

القطن

القطن

املالبس
البيضاء

"Whites"

السعة كجم

الفئة

كيلووات/ ساعةالطاقة

دقيقةالوقت

كيلووات/ ساعةالطاقة

دقيقةالوقت

كيلووات/ ساعةالطاقة

دقيقةالوقت

كيلووات/ ساعةالطاقة

دقيقةالوقت

كيلووات/ ساعةالطاقة

دقيقةالوقت

ببببب

40013266
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استكشاف األعطال وإصالحها9.

ال تتحمــل جهــة التصنيــع أي مســؤولية يف حــال وجــود أي 
أخطــاء مطبعيــة يف هــذا الدليــل. وتحتفــظ جهــة التصنيــع 
بحــق إجــراء تعديــالت مناســبة عــىل املنتجــات الخاصــة بهــا 

دون تغي� الخصائص األساسية.

لطرز اللمسة الواحدة
Îتلــك تطبيــق Hoover Wizard وظيفــة الفحــص النشــط التــي تتيــح لــك إمكانيــة تأكيــد الوظائف وحالــة املنتــج يف أي وقت. 
ومــن أجــل اســتخدام تطبيــق Hoover Wizard ســيتعÝ عليــك امتــالك هاتــف ذ] يعمل بنظــام أندرويد مــزود بتقنية االتصال 

القريب املدى.
Èكن العثور عىل مزيد من املعلومات بشأن التطبيق

إذا أظهرت شاشــة العرض الخاصة بالجهاز خطأ ما (من خالل رمز أو وميض مصابيح LED)، حينئٍذ يتعÝ عليك تشــغيل التطبيق 
عــىل هاتفــك الــذ] الــذي يعمــل بنظــام أندرويــد، مــع تشــغيل وظيفــة االتصــال القريــب املــدى، مــع اختيــار "قــراءة الخطــأ" 
ــة شــعار اللمســة الواحــدة عــىل لوحــة التحكــم. ويجــب أن  يف قاæــة "املســاعدة عــرب اإلنرتنــت" ووضــع الهاتــف الــذ] قبال

تكون قادراً عىل قراءة دليل األعطال لحل املشكلة.

العيوب التي Èكنك إصالحها بنفسك
ــة،  ــل االتصــال íركــز الخدمــة للحصــول عــىل النصيحــة الفني قب
يرجــى مراجعــة قاæــة الفحــص التاليــة، حيــث تُفــرَض رســوم إذا 
ثبــت أن الجهــاز يعمــل بكفــاءة أو أنــه جــرى تركيبــه عــىل نحــو 
ــتمرار  ــال اس ــاً. يف ح ــتخداماً خاطئ ــتُخدم اس ــح أو اس ــÜ صحي غ
يرجــى  بهــا،  املــوَىص  الفحوصــات  اســتك�ل  بعــد  املشــكلة 
االتصــال íركــز الخدمــة، فرíــا يســتطيعون مســاعدتك عــرب 
النهايــة  حتــى  الوقــت  عــرض  يتغــ�  قــد  الهاتــف. 
أثنــاء دورة التجفيــف. يتــم فحــص الوقــت حتــى النهايــة بصفــة 
ــم  ــط الوقــت لتقدي ــم ضب مســتمرة خــالل دورة التجفيــف ويت
أفضــل وقــت مقــدر. قــد يــزداد الوقــت املعــروض أو يقــل أثنــاء 
الــدورة وهــذا أمــر طبيعي.التطبيــق عــىل هاتفــك الــذ+ الــذي 
يعمــل بنظــام أندرويــد، مــع تشــغيل وظيفــة االتصــال القريــب 
ــراءة الخطــأ" يف قاÒــة "املســاعدة عــرب  ــار "ق ــع اختي املــدى، م
اإلنرتنــت" ووضــع الهاتــف الــذ+ قبالــة شــعار اللمســة الواحــدة 
عــىل لوحــة التحكــم. ويجــب أن تكــون قــادراً عــىل قــراءة دليــل 

األعطال لحل املشكلة.

مــدة التجفيــف طويلــة جــداً/ املالبــس غــ� جافــة بدرجــة 
كافية...

    هل قمت باختيار مدة/ برنامج التجفيف السليم؟
ــس  ــت املالب ــل كان ــة؟ ه ــة للغاي ــس مبلل ــت املالب ــل كان     ه

معصورة ïاماً أو مجففة بالدوران؟
    هل يحتاج املرشح إىل التنظيف؟

    هل املجفف مفرط الحمولة؟
املجفف ال يعمل ...

    هــل يوجــد مصــدر إمــداد بالكهربــاء يعمــل عــىل املجفــف؟ 
تحقق باستخدام جهاز آخر، مثل: مصباح طاولة.

    هل القابس متصل بشكل سليم íصدر اإلمداد الرئييس؟
    هل يوجد انقطاع يف التيار الكهرباì؟

    هل انفجر املصهر؟
    هل الباب مغلق ïاماً؟

    هــل املجفــف يف وضــع التشــغيل، يف مصــدر اإلمــداد الرئيــيس 
بالتيار ويف الجهاز؟

    هل تم اختيار مدة التجفيف أو الربنامج؟
    هل تم تشغيل الجهاز مرة ثانية بعد فتح الباب؟

املجفف يصدر ضجيجاً ...
ــه إس  أوقــف تشــغيل املجفــف واتصــل برشكــة جــي آي أي

سÜفيس لطلب املشورة.
املؤرش      يف وضع التشغيل ...

    هل يحتاج املرشح إىل التنظيف؟
املؤرش      يف وضع التشغيل ...

    هل يحتاج وعاء املاء إىل التفريغ؟

ــتك�ل  ــد اس ــف بع ــع املجف ــكلة م ــتمرار املش ــال اس يف ح
ــة  ــز الخدم ــال íرك ــى االتص ــا، يرج ــوىص به ــات امل الفحوص

لطلب املشورة.
ــد  ــب موع ــف أو ترتي ــرب الهات ــاعدتك ع ــم مس ــا Îكنه íفر
ــع  ــدس íوجــب رشوط الضــ�ن. وم مناســب لالتصــال íهن
ذلــك، فقــد يتــم فــرض رســوم إذا انطبــق أي مــ� يــيل عــىل 

الجهاز:
    وجد أنه بحالة جيدة.

    تم تركيبه íا يتوافق مع تعلي�ت الرتكيب.
    تم استخدامه بطريقة غÜ سليمة.

ــي  ــة، الت ــار األصلي ــاً عــىل اســتخدام قطــع الغي æاحــرص دا
يتم توفÜها من مركز الخدمة بشكل مبارش.

اتصــل íهنــدس  بالخدمــة واإلصالحــات،  يتعلــق  وفيــ� 
الخدمة املحيل.

ما السبب املحتمل وراء ...

خدمة العمالء

قطع الغيار

الخدمة



   يتعــÝ عليــك أوالً يف كل مــرة ترغــب فيهــا يف إدارة الجهــاز مــن 
خــالل التطبيــق ïكــÝ وضــع اللمســة الواحــدة عــن طريــق إدارة 

املقبض إىل مؤرش اللمسة الواحدة.

   تأكــد أنــك قمــت بإلغــاء قفــل هاتفــك (مــن وضــع االســتعداد) 
وأنــك قمــت بتنشــيط وظيفــة االتصــال القريــب املــدى، ثــم اتبــع 

الخطوات املذكورة آنفاً.

ــل  ــم بتحمي ــة فق ــغيل دورة جاف ــدء تش ــب يف ب ــت ترغ    إذا كن
املالبس املغسولة وأغلق الباب.

   اخــرت الوظيفــة املطلوبــة يف التطبيــق (عــىل ســبيل املثــال: بــدء 
تشــغيل برنامــج، دورة الفحــص النشــط، تحديــث اإلحصــاءات 

وغÜ ذلك)

   اتبــع التعليــ�ت املعروضــة عــىل شاشــة الهاتــف، مــع االحتفــاظ 
بهــا عــىل شــعار اللمســة الواحــدة املوجــود عــىل لوحــة معلومــات 

الجهاز، عند طلب القيام بذلك من قبل التطبيق.

املرة القادمة - االستخدام املنتظم

مالحظات:

ــب  ــال القري ــواû االتص ــق ه ــث يتطاب ــذ+، بحي ــك ال ــع هاتف ض
ــدة  ــة الواح ــعار اللمس ــع ش ــع وض ــره م ــىل ظه ــو ع ــدى وه امل

املوجود عىل الجهاز (ك	 هو موضح أدناه).

إذا كنــت ال تعــرف موضــع هــواû االتصــال القريــب املــدى، فحــرك 
هاتفــك الــذ+ بشــكل طفيــف بحركــة دائــرة عــىل شــعار اللمســة 
الواحــدة لحــ' تأكيــد التطبيــق لعمليــة االتصــال. ومــن أجــل نجــاح 
نقــل البيانــات، فإنــه مــن األهميــة þــكان بقــاء الهاتــف الــذ+ عــىل 
ــراء؛  ــن اإلج ــدودة م ــوا. املع ــذه الث ــالل ه ــات خ ــة املعلوم لوح
ــة  ــة الصحيح ــأن النتيج ــربك بش ــاز تخ ــىل الجه ــالة ع ــتظهر رس وس

للعملية وتب' لك متى Èكن إبعاد الهاتف الذ+.

قــد تؤثــر األغلفــة الســميكة أو امللصقــات املعدنيــة املوجــودة عــىل 
ــ'  ــا ب ــع انتقاله ــات أو من ــل البيان ــة نق ــىل عملي ــذ+ ع ــك ال هاتف

الجهاز والهاتف. قم بنزعها إذا تطلب األمر ذلك.

قــد يــؤدي اســتبدال بعــض مكونــات الهاتــف الــذ+ (عــىل ســبيل 
املثــال الغطــاء الخلفــي، البطاريــة وغــ� ذلــك) þكونــات غــ� 
أصليــة إىل إزالــة هــواû االتصــال القريــب املــدى، وهــو مــا يحــول 

دون االستخدام الكامل للتطبيق.

ال Èكــن إدارة الجهــاز والتحكــم فيــه عــرب التطبيــق إال "مــن قــرب": 
ــىل  ــد (ع ــن بع ــات ع ــراء عملي ــكان إج ــون باإلم ــم، ال يك ــن ث وم

سبيل املثال: من غرفة أخرى؛ خارج املنزل).

ــاز  ــذا الجه ــر أن ه ــدي هوف ــة كان ــن مجموع ــذا، تعل ــع ه وم
ــات  ــل للمتطلب ــة        Îتث ــة األوروبي ــة املطابق املميــز بعالم
رقــم  األورو÷  القيــايس  بالتوجيــه  الخاصــة  األساســية 
ــة،  ــالن املطابق ــن إع ــورة م ــىل ص ــول ع EU/2014/53. وللحص
ــع اإللكــرتو_:  ــع عــىل املوق ــة التصني يرجــى التواصــل مــع جه

www.candy-group.com

ùالضبط  الالسل 
موجة الضبط 

املعيار الالسل{

موجة النطاق الرتددي

حد املجال املغناطييس

(NFC Forum Type 4) 4 نوع (أ) ومنتدى إن إف يس  نوع ISO/IEC 14443

13,567-13,553 ميجاهرتز (الرتدد املركزي 13,560 ميجا هرتز)

< 42dBμA/m (عند 10 أمتار)

املواصفات



ــك  ــح ل ــي تتي ــدة الت ــة الواح ــة اللمس ــزود بتقني ــاز م ــذا الجه ه
ــب  ــة حس ــف الذكي ــع الهوات ــق م ــرب التطبي ــل ع ــة التفاع إمكاني
ــال  ــة االتص ــده بتقني ــم تزوي ــ� يت ــد، ك ــغيل أندروي ــام التش نظ

.(NFC) القريب املدى

    قم بتنزيل تطبيق Hoover Wizard App عىل هاتفك الذ].

في� ييل الوظائف الرئيسية املتوفرة باستخدام التطبيق:

    املــدرب الصــو{ - دليــل يســاعدك يف اختيــار الــدورة املُثــىل مــع 
اللــون،  األقمشــة،  (املالبــس/  فقــط  مدخــالت صوتيــة  ثــالث 

مستوى التجفيف).

    الربامج - لتنزيل وإطالق برامج التجفيف الجديدة.

    الرعايــة النشــطة - دليــل الفحــص النشــط واستكشــاف األعطــال 
وإصالحها.

ــتخدام  ــة الس ــح خاص ــف ونصائ ــاءات التجفي ــر - إحص     التقاري
الجهاز عىل نحو أكÌ فاعلية.

املرة األوىل - تسجيل الجهاز

ادخــل إىل قاæــة "اإلعــدادات" الخاصــة بهاتفــك الــذ] الــذي 
ــم قــم بتفعيــل وظيفــة االتصــال  ــد ث يعمــل بنظــام أندروي

القريب املدى (NFC) داخل قاæة "الالسلكية والشبكات".

 Ýأدر املقبــض إىل وضــع "اللمســة الواحــدة" لتمكــ    
املستشعر املوجود عىل لوحة املعلومات.

ــي  ــتخدم التعريف ــف املس ــئ مل ــق، وأنش ــح التطبي      افت
ــ�ت املعروضــة عــىل  ــاً التعلي ــاز متبع ــم بتســجيل الجه وق

شاشة الهاتف أو "الدليل الرسيع" املرفق مع الجهاز.

يتوفــر تطبيــق Hoover Wizard App لألجهــزة التــي 
ــن  ــكل م ــد وiOD، ل ــغيل أندروي ــام التش ــل بنظ تعم
أجهــزة التابلــت والهواتــف الذكيــة. ومــع ذلــك، Èكنــك 
التفاعــل مــع الجهــاز واالســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي 
تقدمهــا "اللمســة الواحــدة" فقــط مــع الهواتــف الذكيــة 
التــي تعمــل بنظــام أندرويــد واملــزودة بتقنيــة االتصــال 
للمخطــط  وفقــاً   ،(NFC) املــدى  القريــب 

الوظيفي التايل:

احصــل عــىل جميــع التفاصيــل الخاصــة بوظائــف اللمســة 
الوضــع  يف  التطبيــق  تصفــح  طريــق  عــن  الواحــدة، 
اإللكــرتو.:  املوقــع  إىل  انتقــل  أو  التجريبــي 

www.hooveronetouch.com

ــال  ــة االتص ــل وظيف ــة بتفعي ــة الخاص ــف العملي ــد تختل ق
القريــب املــدى حســب طــراز الهاتــف الــذ+ وإصــدار 
نظــام التشــغيل أندرويــد الخــاص بــه. يرجــى الرجــوع إىل 

دليل الهاتف الذ+ ملعرفة املزيد من التفاصيل.

يتوفــر املزيــد مــن املعلومــات واألســئلة املتكــررة ومقطــع 
املوقــع  عــىل  التســجيل  بســهولة  الخــاص  الفيديــو 

www.hooveronetouch.com/how-to :.اإللكرتو
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دورة جديــدة مبتكــرة لتجفيــف أنــواع األقمشــة املختلفــة يف نفــس الوقــت. يصــدر املجفــف تنبيهــاً 
ــص AIO عــىل  ــض الن ــا (يوم ــون جاهــزة إلخراجه ــوزن وتك ــة ال ــا تجــف األقمشــة الخفيف عندم
 Ýشاشــة العــرض ملــدة 3 دقائــق ويتــم إصــدار صــوت مســموع). وبعــد هــذه الخطــوة، فإنــه يتعــ

الضغط عىل زر بدء التشغيل مرة ثانية الستك�ل تجفيف املالبس الكتانية الثقيلة املتبقية.

املالبس الصوفية: Îكن اســتخدام هذا الربنامج لتجفيف 1 كيلوجرام من املالبس املغســولة (حوايل 3 
ــات). ويــوىص بقلــب جميــع املالبــس قبــل تجفيفهــا. قــد يتغــÜ التوقيــت بســبب األبعــاد  جوبي
ــزة  ــس جاه ــون املالب ــدورة، تك ــة ال ــيل. ويف نهاي ــاء الغس ــار أثن ــرص املخت ــة والع ــمك الحمول وُس
ــم  ــة بعــض الــيشء: ومــن ث ــا رطب ــوزن، فقــد تكــون حوافه ــة ال ــا، ولكــن إذا كانــت ثقيل الرتدائه
نقــرتح تجفيفهــا بصــورة طبيعيــة. لــذا يــوىص بتفريــغ حمولــة املالبــس يف نهايــة الــدورة. انتبــاه: 
عمليــة تلبيــد الصــوف ال Îكــن عكســها بعــد بدئهــا؛ لــذا يجــب فقــط  تجفيــف املالبــس املوضــح 
 Üغــ الربنامــج  هــذا  بــأن  علــ�ً  ("ok tumble")؛  الرمــز  عليهــا 

مخصص للمالبس األكريليك.

دورة خاصة واحدة تقوم بعملية التجفيف ويف الوقت نفسه تساعد يف تقليل املسببات الرئيسية 
للحساسية مثل عث الغبار وشعر الحيوانات األليفة وحبوب اللقاح وبقايا مساحيق التنظيف.

دورة ناعمة وخاصة لتجفيف املالبس القطنية أو االصطناعية الداكنة أو امللونة.

 Ìــ ــج األك ــاف). الربنام ــق الج ــة (التعلي ــة االقتصادي ــس القطني ــايس للمالب ــف القي ــج التجفي برنام
كفاءة يف استهالك الطاقة. مناسب للمالبس القطنية والكتان.

لقــد تــم تصميــم هــذه الــدورة الخاصــة لتجفيــف القمصــان، األمــر الــذي مــن شــأنه الحــد مــن 
ــة بعــد  ــات بفضــل حــركات األســطوانة الخاصــة. يــوىص بإخــراج املالبــس الكتاني التشــابك والطيَّ

دورة التجفيف عىل الفور.

ــم. يــوىص بتقليــب املالبــس  ــز أو قــ�ش الدني ــل الجين مخصــص لتجفيــف األقمشــة املتســقة مث
قبل تجفيفها.

الدورة السليمة لتجفيف املالبس القطنية واإلسفنج واملناشف.

تحديد الربنامج وضبط الوظيفة 

الربنامج

الكل يف واحد

القطن

قمصان

الجينز

لتجفيف األقمشة الناعمة واالصطناعية التي تحتاج إىل تعامل دقيق ومحدد. املالبس االصطناعية

ــالء  ــع إي ــق م ــف برف ــة، التجفي ــة البدني ــة املرتبطــة بالرياضــات واللياق ــس الفني مخصــص للمالب
عناية خاصة لتجنب االنك�ش وانحالل األلياف اللدنة. املالبس الرياضية

دورة مثالية لتجفيف اللحاف املتسق، وتجديد نعومة الريش. لحاف الرسير

الصوف

مضاد للحساسية

دورة مصممة خصيصاً لتجفيف املالبس الكتانية الكبÜة الحجم، عىل سبيل املثال الستائر واملالءات 
وأغطية املائدة. وبفضل الحركات الخاصة لألسطوانة، سيتم تجفيف املالبس الكتانية األمر الذي 

من شأنه تقليل التشابك والطيات.

الدورة املثالية إلزالة الروائح الكريهة من املالبس الكتانية م� ينتج عنه تنعيم التجعدات.

األقمشة واملالبس
ذات الحجم الضخم 

مقاومة الروائح
الكريهة

إعداد قابل للضبط يتفاعل مع التطبيق عىل الهاتف الذ] الذي يعمل بنظام أندرويد لتنزيل الدورات (انظر القسم 
املخصص). يقوم املصنع بضبط الربنامج االفرتايض "التنظيف التلقاì"، الذي سيقوم بتعقيم الجهاز.

* إعداد قابل للضبط يتفاعل مع التطبيق عىل الهاتف الذ] الذي يعمل بنظام أندرويد لتنزيل الدورات (انظر القسم املخصص). يقوم املصنع بضبط الربنامج 
االفرتايض "التنظيف التلقاì"، الذي سيقوم بتعقيم الجهاز.

خدمة خاصة لتجديد العالج املقاوم لل�ء الخاص باملالبس الكتانية. التجدد املقاوم لل�ء
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ــىل  ــف ع ــدورة التجفي ــة ل ــدة الحقيقي ــد امل          تعتم
مســتوى الرطوبــة للمالبــس املغســولة عنــد بــدء التشــغيل 
ونظافــة  الحمولــة  وحجــم  الــدوران  رسعــة  بســبب 

املرشحات ودرجة الحرارة املحيطة.

1. افتــح البــاب وحّمــل األســطوانة باملالبــس. وتأكــد أن 
املالبس ال تعوق إغالق الباب.

ــرة  ــى تســمع نق ــطء حت ــه بب ــق بدفع ــاب برف ــق الب 2. أغل
إغالق الباب.

ــف  ــج التجفي ــد برنام ــج لتحدي ــار الربام ــرص اختي 3. أدر ق
املطلوب (انظر دليل الربامج).

4. اضغــط عــىل زر       . ســيبدأ املجفــف تلقائيــاً وســييضء 
املؤرش املوجود فوق الزر بصفة مستمرة.

ــس  ــص املالب ــج لفح ــاء الربنام ــاب أثن ــح الب ــال فت 5. يف ح
لبــدء  (الــزر)  عــىل  الضغــط   Ýيتعــ فإنــه  املغســولة، 

التجفيف بعد قفل الباب.

ــٍذ ســيدخل  ــدورة عــىل االنتهــاء، حينئ 6. وعندمــا توشــك ال
الجهــاز مرحلــة التربيــد، وســيتم تقليــب املالبــس يف الهــواء 

البارد م� يتيح إمكانية تربيد الحمولة.

بشــكل  األســطوانة  ســتدور  الــدورة،  انتهــاء  7. وعقــب 
ــى  ــر حت ــذا األم ــتمر ه ــدات، ويس ــل التجع ــع لتقلي متقط

يتوقف الجهاز عن التشغيل أو يتم فتح الباب.

        ال تفتح الباب أثناء تشغيل الربامج التلقائية
من أجل الحصول عىل التجفيف املناسب.

تعــد الــدورة القياســية "املالبــس القطنيــة الجافــة" (      ) هــي 
أفضــل الــدورات وأكÌهــا كفــاءة مــن حيــث الطاقــة التــي 
ــح  ــة. ويوض ــة العادي ــة املبلل ــس القطني ــف املالب ــب تجفي تناس
ــي ومعــدل  ــوارد يف الصفحــة األخــÜة الوقــت التقريب الجــدول ال

استهالك الطاقة لربامج التجفيف الرئيسية.

أقىص وزن للتجفيف

قطن

9/10 كجم8 كجم7 كجم6 كجمالسعة (ك� هي عىل ملصق كفاءة الطاقة)

0.15 وات0.20 وات0.25 وات0.20 وات

0.75 وات0.80 وات0.80 وات0.75 وات

استهالك الطاقة يف وضع إيقاف التشغيل

استهالك الطاقة يف وضع التشغيل

األقمشة االصطناعية أو الرقيقة
الحد األقىص للسعة املعلنة

4 كجم بحد أقىص

A
R

دليل التجفيف

املواصفات الفنية

املعلومات الخاصة þعمل االختبار

التشغيل

EN 61121 برنامج االستخدام

سعة األسطوانة

الحد األقىص للحمولة

االرتفاع

العرض

- املالبس القطنية الجافة
- ] املالبس القطنية الجافة

- املالبس العادية

-        القطن أو
- املالبس أو املالبس البيضاء

- األقمشة الرقيقة أو االصطناعية 

العمق

فئة الطاقة
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انظر امللصق الخاص بكفاءة الطاقة

85 سم

60 سم

60 سم

انظر امللصق الخاص بكفاءة الطاقة



 Ýــر املقبــض يف االتجاهــ ــح تدوي ــار الربامــج - يتي أ - قــرص اختي
وإللغــاء  املطلــوب.  التجفيــف  برنامــج  اختيــار  إمكانيــة 
التحديــدات أو إيقــاف تشــغيل املجفــف، قــم بتدويــر املقبــض إىل 

وضع إيقاف التشغيل.

ــة  ــرض الرقمي ــة الع ــرض شاش ــة - تع ــرض الرقمي ــة الع ب- شاش
ــار  ــال اختي ــل يف ح ــت املؤج ــف والوق ــي للتجفي ــت املتبق الوق

تأخÜ التشغيل وإعداد اإلشعارات األخرى.

ج - األزرار - 

(Start/ Pause) 1. زر بدء التشغيل/ إيقاف مؤقت
لبدء تشغيل الربنامج املحدد و/ أو إيقافه بشكل مؤقت.

2. زر تأخ� التشغيل
 Ýــ ــرتاوح ب ــدة ت ــج مل ــدء تشــغيل الربنام ــة تأخــÜ ب ــح إمكاني يتي
ســاعة واحــدة و24 ســاعة يف فــرتة زمنيــة تصــل إىل ســاعة 
واحــدة. يظهــر التأخــÜ املحــدد عــىل شاشــة العــرض. وبعــد 
الضغــط عــىل زر "بــدء التشــغيل"، يقــل الوقــت املعــروض ســاعة 
أخــرى  مــرة  التشــغيل  بــدء  زر  عــىل  اضغــط  أخــرى.  بعــد 
 Üــ ــداد تأخ ــع إع ــالة م ــة الغس ــح فتح ــد فت ــد بع ــتئناف الع الس

التشغيل وبعد إعادة إغالق فتحة الغسالة.

3. اختيار مدة الدورة
من املمكن تحويل الدورة من تلقاì إىل مربمج، حتى 3 دقائق بعد 

بدء تشغيل الدورة.
يعمــل الضغــط التدريجــي عــىل زيادة املــدة يف غضــون 10 دقائق. 
وبعــد هــذا االختيــار إلعــادة الضبــط، فإنــه يتعــÝ تشــغيل 
ــدم  ــة ع ــف، ويف حال ــغيل املجف ــاف تش ــاì إليق ــف التلق التجفي

التوافق ستومض جميع مصابيح LED برسعة لثالث مرات.

4. زر اختيار التجفيف
يتيــح إمكانيــة ضبــط خيــار مســتوى التجفيــف املطلــوب القابــل 

للتحرير حتى 5 دقائق بعد بدء تشغيل الدورة:
       جاهــزة للــù: تــرتك املالبــس مبللــة إىل حــد ما لتســهيل عملية 

ال{.
       التجفيــف النهــاû لغــرض التعليق: حتــى تكون املالبس جاهزة 

للحفظ عىل الش�عات
       التجفيــف النهــاû لغــرض الــرص: حتــى Îكــن تخزيــن املالبس 

املجففة يف الخزانة مبارشة
      التجفيــف اإلضــايف: للحصــول عــىل مالبــس جافة ïامــاً، ومثالية 

للتحميل الكامل.
ــدورات  هــذه األجهــزة مــزودة بوظيفــة إدارة التجفيــف. ففــي ال
قبــل  املتوســط  للتجفيــف  مســتوى  كل  إىل  يشــار  التلقائيــة، 
الوصــول إىل املســتوى املحــدد بوميــض مــؤرش الضــوء الــذي 
يتناســب مــع درجــة التجفيــف املُحققــة. ويف حالــة عــدم التوافــق، 

تومض جميع مصابيح LED برسعة ثالث مرات.

5. زر الدورة الرسيعة
مــن املمكــن تحويــل برنامج تلقاì إىل برنامج رسيــع، حتى 3 دقائق 
بعــد بــدء تشــغيل الــدورة. يعمــل الضغــط التدريجــي عــىل زيــادة 
املــدة (59-45-30 دقيقــة). وبعد هذا االختيار إلعــادة الضبط، فإنه 
يتعــÝ تشــغيل التجفيــف التلقــاì إليقــاف تشــغيل املجفــف، ويف 
حالــة عــدم التوافــق ســتومض جميــع مصابيــح LED برسعــة ثــالث 

مرات.

û6. مقاومة التجعد بشكل تلقا
يعمــل هــذا الخيــار عــىل تفعيــل حركــة األســطوانة املقاومــة   
بشــكل تلقــاì، وقبــل الــدورة يف حالــة تفعيــل التأخــÜ ويف نهايــة 
ــق.  ــم تنشــيطه كل 10 دقائ ــف ملــدة 6 ســاعات. ويت دورة التجفي
وإليقــاف الحــركات، اضبــط املقبــض عــىل وضــع إيقــاف التشــغيل. 
يكــون هــذا الخيــار مفيــداً عندمــا ال يكــون باإلمــكان إزالــة 

املالبس املغسولة عىل الفور.

7. الغلق þفتاح
ــة يف  ــÜ املرغوب ــÜات غ ــع التغي ــة من ــة إمكاني ــح هــذه الوظيف تتي
التجفيــف.  مرحلــة  أثنــاء  اإلطــار،  عــىل  املحــددة  الخيــارات 
ــد  ــزر 4 و5 يف آن واح ــىل ال ــط ع ــل: اضغ ــاء التفعي ــل/ إلغ التفعي
ملــدة ثانيتــÝ. وتظهــر عالمــة "LOC" عــىل شاشــة العــرض. يظهــر 
إلغاء تثبيت الخيار عىل شاشــة العرض يف صورة العالمة "Unl" مرة 
واحــدة فقــط. يف حالــة فتــح فتحــة الغســالة مــع تفعيــل خاصيــة 
ــادة  ــدورة ولكــن القفــل يســتمر. وإلع ــاح، تتوقــف ال القفــل íفت
تشــغيل الــدورة، يتعــÝ عليــك إزالــة القفــل واســرتجاع بــدء 
ــل  ــاء تفعي ــم إلغ ــف، يت ــغيل املجف ــاف تش ــد إيق ــغيل. وعن التش
ــاء  ــاح يف أي وقــت أثن ــل القفــل íفت ــاً. Îكــن تعدي ــار تلقائي الخي

الدورة.

عنارص التحكم واملؤرشات7.



اســحب املقبــض لفتــح البــاب. وإلعــادة بــدء تشــغيل املجفــف، 
أغلــق البــاب واضغــط عــىل زر بــدء التشــغيل/ اإليقــاف املؤقــت 

.(Start/ Pause)

ــد االســتخدام،  ــدوار قي ــر! عندمــا يكــون املجفــف ال         تحذي
فقد تكون األسطوانة والباب ساخنÝ جداً.

مالحظــة مهمــة: تحقــق مــن نظافــة مرشــح الزغب قبــل كل دورة 
تجفيف للحفاظ عىل كفاءة املجفف.

1. اسحب املرشح ألعىل.

هــو  كــ�  املرشــح  افتــح   .2
موضح.

ــق  ــالة برف ــة النس ــم بإزال 3. ق
باســتخدام فرشــاة ناعمــة أو 

بأطراف أصابعك.

4. قــم بتثبيــت املرشــح ثــم 
ادفعه إىل مكانه

مؤرش العناية باملرشح

   ييضء عندما يحتاج املرشح إىل التنظيف.

إذا كانــت املالبــس املغســولة غــÜ مجففــة، فتحقــق مــن عــدم 
انسداد املرشح.

ــر  ــاء، فتذك ــت امل ــح تح ــف املرش ــوم بتنظي ــت تق       إذا كن
القيام بتجفيفه

       تحذيــر! إذا قمــت بفتــح البــاب يف منتصــف الــدورة، قبــل 
اســتك�ل دورة التجفيــف البــارد، فقــد يكــون املقبــض ســاخناً؛ 
ــة  ــد محاول ــذا يرجــى أخــذ الحيطــة والحــذر الشــديدين عن ل

تفريغ مستودع املاء أثناء الدورة.

1. قم بإزالة لوحة الح�ية.

القفــل  ذراعــي  بــإدارة  قــم   .2
عقــارب  حركــة  اتجــاه  عكــس 
املكثــف  واســحب  الســاعة 

للخارج.

املكثــف  وحــدة  اســحب   .3
للخارج.

ــة أو زغــب  ــة أي أترب ــم بإزال 4. ق
ــ�ش،  ــة ق ــتخدام قطع ــق باس برف
بوضعهــا  الوحــدة  اغســل  ثــم 
وقــم  الصنبــور  مــاء  تحــت 
بتدويرهــا بحيــث يتدفــق املــاء 
بــÝ اللوحــات مــن أجــل إزالــة أي 

أتربة أو زغب.

5. تحقــق مــن وضــع الحشــوة 
برتكيــب  قــم  التنظيــف.  بعــد 
 Üالحشــوة يف املجــرى إذا كانــت غــ
بشــكل  مكانهــا  يف  موضوعــة 

سليم.

ــكل  ــف بش ــب املكث ــد تركي 6. أع
ســليم (كــ� هــو موضــح مــن 
خــالل الســهم) وادفعــه يف مكانــه 
القفــل  بإحــكام. أغلــق ذراعــي 
عــن طريــق إدارتهــ� يف اتجــاه 
حركــة عقــارب الســاعة. وتأكــد أن 
ــدة  ــة بالقاع ــف مثبت ــدة املكث وح

بإحكام.

7. أعد تركيب لوحة الح�ية.

الباب واملرشح6.
A

R

املرشح

إلزالة املكثف



أأ

ب

ب

ج

ج

د

يتــم جمــع املــاء الــذي يتــم إزالتــه مــن املالبــس املغســولة أثنــاء دورة التجفيــف يف وعــاء داخــل بــاب املجفــف. وعندمــا يكــون الوعــاء 
ممتلئــاً عــن آخــره (         )، فــإن املــؤرش املوجــود عــىل لوحــة التحكــم ســييضء، وحينئــٍذ يجــب تفريــغ الوعــاء. ومــع ذلــك، فإننــا نــويص 

بتفريغ الوعاء بعد كل دورة تجفيف.
مالحظــة: ســيتم تجميــع كميــة قليلــة جــداً مــن املــاء أثنــاء الــدورات القليلــة األوىل للجهــاز الجديــد بوصفــه مســتودعاً داخليــاً يتــم 

ملؤه أوالً.

املــاء  وعــاء  برفــق  اســحب   .1
عندمــا  (أ)  باملقبــض.  ممســكاً 
يكــون ممتلئــاً، فــإن وزن وعــاء 

املاء يصل إىل حوايل 6 كجم. 

2. قــم بإمالــة وعــاء املــاء لتفريــغ 
املــاء للخــارج مــن خــالل الفوهــة. 

(ب)

ــاء  ــاء امل ــغ، ضــع وع ــد التفري وعن
يف الخلــف كــ� هــو موضــح، (ج) 
قــم بإدخــال قاعــدة الوعــاء أوالً يف 
املوضــح  النحــو  عــىل  مكانهــا 
الجــزء  عــىل  اضغــط  ثــم   (1)

العلوي لتثبيته يف مكانه (2).

اضغــط عــىل زر        لبــدء تشــغيل 
الدورة.

ــة  ــاك إمكاني مالحظــة: إذا كان هن
للترصيــف بالقــرب مــن املجفــف، 
اســتخدام  Îكنــك  حينئــٍذ 
 Üلتوفــ الترصيــف  مجموعــة 
ــع  ــ�ء املجم ــم لل ــف الدائ الترصي
يف وعــاء املجفــف. وهــو مــا يعنــي 
ــغ  ــدم تفري ــك ع ــÝ علي ــه يتع أن

وعاء املاء.

اســحب الجــزء الســفيل للوحــة 
الح�يــة برفــق بحيــث يتــم فكهــا 
عــن املجفــف. وحينئــٍذ Îكــن فــك 
الجــزء العلــوي íــا يســمح بإزالــة 

لوحة الح�ية ïاماً. (أ)

2. أمســك املقبــض بإحــكام وحــرك 
وعــاء املــاء خــارج املجفــف. (ب) 
ــك. (ج)  ــا يدي ــاء بكلت ــم الوع ادع
وعندمــا يكــون وعــاء املــاء ممتلئــاً 
ــه  ــٍذ ســيصل وزن عــن آخــره، حينئ

إىل حوايل 4 كجم.

3. افتــح الغطــاء املوجــود عــىل 
وقــم  للوعــاء  العلــوي  الجــزء 

بتفريغ املاء. (د)

4. أعــد تركيــب الغطــاء وحــرك 
وعــاء املــاء للخلــف لتثبيتــه يف 

موضعه. (د) 
اضغط بقوة يف مكانه.

5. أعــد تركيــب لوحــة الح�يــة 
عــن طريــق تعشــيق املفصــالت يف 
املشــابك  و"رد"  العلــوي  الجــزء 
بحركــة  مكانهــا  إىل  الســفلية 

مفاجئة.

وعاء املاء5.

إلزالة خزان الوعاء
املوجود يف درج الباب

إلزالة وعاء تجميع املاء من درج
املياه السفيل 



     قبل استخدام املجفف الدوار ألول مرة:
    يرجى قراءة دليل التعلي�ت كامالً.

    قم بإزالة جميع العنارص املعبأة داخل األسطوانة.
    امسح األسطوانة من الداخل والباب باستخدام قطعة 

    ق�ش رطبة إلزالة أي أتربة لحقتها أثناء النقل.

      تجنــب وضــع حمولــة مالبــس زائــدة يف األســطوانة، 
حيــث تتجــاوز القطــع الكبــÜة عندمــا تكــون مبللــة الحــد 
ــبيل  ــس (عــىل س ــة املالب ــه لحمول ــموح ب ــىص املس األق

املثال: حقائب النوم، اللحاف).

تجفيفهــا مســموح  ترغــب يف  التــي  املالبــس  أن  مــن  تأكــد 
بتجفيفهــا يف مجفــف املالبــس الــدوار كــ� هــو موضــح يف رمــوز 

تعلي�ت الغسيل املوجودة عىل كل قطعة غسيل.
ــوب  ــة وأن الجي ــة مغلق ــابك املعدني ــع املش ــن أن جمي ــد م تأك
فارغــة، ثــم اقلــب قطــع املالبــس مــن الداخــل للخــارج، وضعهــا 

يف األسطوانة بعيدة عن بعضها لض�ن عدم تشابكها.

ال تضــع يف مجفــف املالبــس إال الغســيل املعصــور جيــداً أو 
املجفــف بالــدوران، وكلــ� كان الغســيل جافــاً أصبــح وقــت 

التجفيف أقرص؛ م� يوفر استهالك  الكهرباء.
    ما ينبغي فعله داÒاً:

    التأكد من نظافة املرشح قبل كل دورة تجفيف.
ما ينبغي تجنبه عىل الدوام:

    وضع املالبس املبللة التي تقطر ماًء يف مجفف املالبس 
    الدوار فقد يؤدي ذلك إىل إتالف الجهاز.

قــم بتنظيــف املرشــح وتفريــغ وعــاء املــاء بعــد كل دورة 
تجفيف.

قم بتنظيف املكثف بشكل منتظم.
ــاً  ــاب مفتوح ــرك الب ــن الداخــل وات امســح األســطوانة م
ــواء مــن أجــل  ــر اله لربهــة مــن الوقــت للســ�ح بتدوي

تجفيفها، بعد كل فرتة استخدام.
ــة  ــاب باســتخدام قطع ــن الخــارج والب ــاز م امســح الجه

ق�ش ناعمة.
التنظيــف  مــواد  أو  البطانــات  اســتخدام  تجنــب 

الكاشطة.
قــم بتنظيــف البــاب الداخــيل والحشــوة باســتخدام 
قطعــة قــ�ش رطبــة بعــد كل دورة تجفيــف مــن أجــل 

منع التصاق الباب أو تراكم الزغب.

    التصنيف وفقاً لرموز تعلي	ت الغسيل
Îكن العثور عليها عىل الياقة أو الدرزة الداخلية:

مناسبة للتجفيف الدوار.

التجفيف الدوار عند ارتفاع درجة الحرارة.

التجفيف الدوار عند انخفاض درجة الحرارة فقط.

غÜ مناسبة للتجفيف الدوار.

املالبــس املصنوعــة مــن الحريــر والجــوارب املصنوعــة مــن النايلــون 
ــة  ــوط املعدني ــة بالخي ــق واملزين ــز الرقي ــة بالتطري واألقمشــة املزين
واملالبــس التــي تحتــوي عــىل كلوريــد متعــدد الفينيــل أو الزخــارف 

الجلدية.

       مالحظــة مهمــة: ال تجفــف قطــع املالبــس التــي أضيــف 
إليهــا ســوائل للتنظيــف الجــاف أو املالبــس املطاطيــة (خوفــاً 

من اندالع حريق أو انفجار).

تُجفــف حمولــة الغســيل بالهــواء البــارد يف آخــر 15 دقيقة من 
وقت التجفيف.

إعداد مكان وضع املالبس  3.

التنظيف والصيانة الدورية4.

ــٍذ  ــة، حينئ ــوي عــىل ملصــق عناي ــس ال تحت ــت املالب إذا كان
يجــب افــرتاض أنهــا غــÜ مناســبة لوضعهــا يف املجفــف 

الدوار.
مك     حسب الكمية والسُّ

ــف  ــف، صن ــن ســعة املجف ــرب م ــة أك ــون الحمول ــا تك عندم
املناشــف  املثــال  ســبيل  (عــىل  ــمك  للسُّ وفقــاً  املالبــس 

واملالبس الداخلية الرقيقة).
    حسب نوع الق	ش

القطــن/ الكتــان: املناشــف، القميــص الصــويف الــذي يحتــوي 
عىل قطن، الكتان الخاص باألَِرسَّة والطاوالت.

Synthetics (األقمشــة االصطناعيــة): البلــوزات، القمصــان، 
أميــد،  البــويل  أو  البوليســرت  مــن  املصنوعــة  الرساويــل 
مــن  مزيــج  عــىل  تحتــوي  التــي  املالبــس  إىل  باإلضافــة 

القطن/ األقمشة االصطناعية.

إعداد املالبس

تنظيف املجفف

ار: ال تضع املالبس التالية يف املجفف الدوَّ

توف� الكهرباء

َصنِّف املالبس ك	 ييل

ــة  ــاب والحمول ــطوانة والب ــون األس ــد تك ــر! ق       تحذي
ساخنة جداً.

      مالحظــة مهمــة: احــرص داæــاً عــىل فصــل القابــس 
ونزعــه مــن مصــدر اإلمــداد بالتيــار الكهربــاì قبــل 

تنظيف هذا الجهاز.

        وفيــ� يتعلــق بالبيانــات الكهربائيــة، يرجــى الرجــوع 
إىل ملصــق التصنيــف املوجــود عــىل الجــزء األمامــي 

لخزانة املجفف (مع فتح الباب).
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قم برتكيب الخرطوم عىل النحو التايل:

ــاه  ــف مي ــوب ترصي ــارش إىل أنب ــاء بشــكل مب ــف امل Îكــن ترصي
ــب  ــة) لتجن ــات املنزلي ــف للبالوع ــام الترصي ــس نظ ــرصف (نف ال
 Ýتفريــغ وعــاء املــاء بعــد كل دورة تجفيــف. حيــث تحظــر القوانــ
ــاه  ــل بأنظمــة رصف املي ــاء التوصي ــة املنظمــة لــرصف امل الداخلي
الســطحية. يجــب وضــع أنبــوب ترصيــف ميــاه الــرصف بالقــرب 

من املجفف الدوار.

تتألف املجموعة من: خرطوم واحد وصنبور واحد.

      تحذيــر! افصــل قابــس املجفــف الــدوار وانزعــه مــن 
مصدر اإلمداد بالكهرباء قبل إجراء أي عمل.

1. قم بإمالة الجهاز للخلف.

ــرصف  ــاه ال ــوب مي ــد أنب 2. يوج
ــاز  ــن الجه ــن م Îــب األ يف الجان
ــل  ــم توصي ــورة). يت ــر الص (انظ
خرطــوم رمــادي اللــون بالقنطــرة 
األيــرس  الجانــب  يف  املوجــودة 
مــن الجهــاز. قــم بإزالــة مشــبك 
ــن القنطــرة  ــت الخرطــوم م تثبي

باستخدام الك�شة.

الخرطــوم  بتوصيــل  قــم   .4
املجموعــة  مــن  األســود 
الوصلــة ومشــابك  (باســتخدام 
بالخرطــوم  املتوفــرة)  األنبــوب 

املنزوع من وصلة القنطرة.

5. ضــع الخرطــوم املــزود مــع 
الخرطــوم  لغلــق  املجموعــة 
ــوم  ــل خرط ــم بتوصي ــر. وق اآلخ
باألنبــوب  الجديــد  الترصيــف 

األسود الخاص íياه الرصف .

يف  الجهــاز  وضــع  وíجــرد   .6
ــفيل  ــزء الس ــص الج ــه، افح مكان
ــوم  ــة الخرط ــدم عرقل ــ�ن ع لض
املجفــف  دفــع  عنــد  الجديــد 

الدوار يف موضعه. 

ــداد  ــدر اإلم ــه íص ــم بتوصيل وق
.ìبالتيار الكهربا

ــة  ــن وصل ــوم م ــزع الخرط 3. ان
القنطرة.

خرطوم الرصف: تعلي	ت الرتكيب الخاصة 
بخزان درج الباب
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املتطلبات الكهربائيةاملشكالت البيئية

رشكة جي آي أيه إس س�فيس

EU/2012/19 Âالتوجيه األورو

ضبط األرجل

جميــع مــواد التغليــف املســتخدمة صديقــة للبيئــة وÎكــن 
إعــادة تدويرهــا. يرجــى املســاعدة يف التخلــص مــن مــواد 
التغليــف عــرب وســائل صديقــة للبيئــة. املجلــس املحــيل يف 
محــل إقامتــك عــىل اســتعداد لتقديــم التفاصيــل الخاصــة 

بوسائل التخلص الحالية.
ــدوار  ــف ال ــن املجف ــص م ــد التخل ــالمة عن ــ�ن الس ولض
ــار الرئيــيس مــن املقبــس  ــم، قــم بفصــل قابــس التي القدي
واقطــع كابــل الطاقــة الرئيــيس وقــم بتدمــÜه مــع القابــس. 
ومــن أجــل منــع انحبــاس األطفــال يف الجهــاز، قــم بكــرس 

مفصالت الباب أو وحدة ِقفل الباب.

ُوضعــت عالمــة عــىل هــذا الجهــاز وفقــاً للتوجيــه 
األورو÷ EU/2012/19 حــول نفايــات املعــدات 

.(WEEE) الكهربائية واإللكرتونية

بجهــد  لتعمــل  مجهــزة  الــدوارة  املجففــات   øتــأ
كهرباء 220 – 240 فولت وتردد 50 هرتز أحادي الطور. 
ــرة  ــار يف دائ ــاس شــدة التي ــن أن قي ــد م يرجــى التأك

اإلمداد بالكهرباء يبلغ 13 أمبÜ عىل األقل.

Èكــن أن تكــون الكهربــاء خطــ�ة للغايــة؛ ولــذا 
يكــون  أن  يجــب  الجهــاز.  هــذا  تأريــض  يجــب 
القابــس مالÒــا ًملخــرج املقبــس ومــن نفــس النــوع. 
وال تســتخدم املهايئــات و/ أو الوصــالت والتمديــدات 

املتعددة.

ــه   ــمح بفصل ــكان يس ــس يف م ــون القاب ــب أن يك يج
بعد تثبيت الجهاز.

ــة إذا كان  ــب الخدم ــوماً لطل ــع رس ــد تدف       ق
ــدوث  ــبب يف ح ــد تس ــح ق ــÜ الصحي ــب غ الرتكي

مشكالت للجهاز.

       إذا كان كابــل الطاقــة الرئيــيس بهــذا الجهــاز 
ــل خــاص ال  ــٍذ ينبغــي اســتبداله بكاب ــاً، حينئ تالف
Îكــن الحصــول عليــه إال مــن خــالل خدمــة قطــع 
الغيــار. كــ� يتعــÝ تركيبــه مــن قبــل فنــي 

متخصص.

      ال تقــم بتوصيــل الجهــاز وتشــغيله قبــل 
االنتهــاء مــن عمليــة الرتكيــب. يتعــÝ تركيــب 
ــىل  ــاظ ع ــليم للحف ــو س ــىل نح ــف ع ــذا املجف ه
ســالمتك. إذا كان لديــك أي شــك بشــأن الرتكيــب، 
يرجــى االتصــال برشكــة جــي آي أيــه إس ســÜفيس 

لطلب املشورة.

يف  جهــاز  وضــع  íجــرد 
يجــب  الصحيــح،  مكانــه 
لضــ�ن  األرجــل  تعديــل 

استوائه.

املــواد  واإللكرتونيــة  الكهربائيــة  املعــدات  نفايــات  تتضمــن 
ــة)  ــىل البيئ ــلبية ع ــب س ــا عواق ــج عنه ــد ينت ــي ق ــة (الت امللوث
ــذا  ــتخدامها)؛ ول ــادة اس ــن إع ــي Îك ــية (الت ــات األساس واملكون
املعــدات  نفايــات  تخضــع  أن  íــكان  األهميــة  مــن  فإنــه 
ــة  ــل إزال ــن أج ــة، م ــات معين ــة ملعالج ــة واإللكرتوني الكهربائي
جميــع امللوثــات والتخلــص منهــا واســرتداد جميــع املــواد وإعــادة 
ــبُّب  ــدم تس ــ�ن ع ــ�ً يف ض ــراد دوراً مه ــب األف ــا. يلع تدويره
ــة؛  ــكلة بيئي ــة يف مش ــة واإللكرتوني ــدات الكهربائي ــات املع نفاي

ومن ثم يتعÝ اتباع بعض القواعد األساسية:

الكهربائيــة  املعــدات  نفايــات  مــع  التعامــل  عــدم  ينبغــي 
واإللكرتونية عىل أنها مخلفات منزلية.

- يجــب تســليم نفايــات املعــدات الكهربائيــة واإللكرتونيــة 
ــات أو  ــي تخضــع إلدارة البلدي ــة الت ــع ذات الصل ــاط التجمي لنق
ــن  ــد م ــودة يف العدي ــاط موج ــذه النق ــجلة. وه ــرشكات املس ال
ــات  ــن نفاي ــÜة م ــات الكب ــع الكمي ــوىل تجمي ــث تت ــدول حي ال

املعدات الكهربائية واإللكرتونية مبارشة من املنازل.

ــه  ــداً فإن ــدول، عندمــا تشــرتى جهــازاً جدي ــد مــن ال - ويف العدي
 Ýــذي يتعــ ــة ال ــع التجزئ ــم إىل بائ ــاز القدي ــادة الجه ــك إع Îكن
عليــه تجميــع هــذه األجهــزة مجانــاً عــىل أســاس: واحــد مقابــل 
واحــد، طاملــا أن الجهــاز مــن نفــس النــوع وÎتلــك نفــس 

الوظائف التي Îتلكها الجهاز الجديد.

ال تقــم بإجــراء أي عمليــات صيانــة أو إصالحــات إال مــن خــالل 
مهنــدس الصيانــة املعتمــد مــن قبــل رشكــة جــي آي أيــه إس؛ مــن 
ــة  ــاز بصف ــذا الجه ــال له ــن والفع ــغيل اآلم ــ�ن التش ــل ض أج

مستمرة.



مجموعــة التثبيــت طــراز 35100019: لعمــق 
غسالة ال يقل عن 49 سم

مجموعــة التثبيــت طــراز 35900120: لعمــق 
غسالة ال يقل عن 51 سم

مــن  التثبيــت  مجموعــة  تكــون  أن  يجــب 
النوعــÝ املذكوريــن أعــاله، ويُحصــل عليهــا 

من خدمة قطع الغيار الخاصة بنا.
كــ� يتــم توفــÜ التعليــ�ت الخاصــة بالرتكيــب 
ــة مــع مجموعــة  وأي ملحقــات تثبيــت إضافي

التثبيت املذكورة.

    تجنــب تركيــب الجهــاز يف غرفــة درجــة 
ــورة  ــىل خط ــوي ع ــة أو تنط ــا منخفض حرارته
يعمــل  ال  فقــد  الصقيــع،  لرتاكــم  محتملــة 
الجهــاز بشــكل مناســب يف درجــة حــرارة 
حــول نقطــة التجمــد: Îكــن أن يحــدث تلــف 
الدائــرة  يف  امليــاه  بتجمــد  ُســمح  إذا 
الخراطيــم،  (الص�مــات،  الهيدروليكيــة 
أداء  مســتوى  عــىل  وللحصــول  املضخــات). 
درجــة  تــرتاوح  أن  يجــب  للجهــاز،  أفضــل 
 Ýبــ بالغرفــة  املحيطــة  الحــرارة 
أن  5 و35 درجــة مئويــة. يرجــى مالحظــة 
ــرتاوح  ــي ت ــاردة (الت التشــغيل يف الظــروف الب
درجــة الحــرارة فيهــا بــÝ 2+ و5+ درجــة 
مئويــة) قــد يــؤدي إىل تكثيــف املــاء وســقوطه 

عىل األرضية.



املغســولة   Üغــ املالبــس  تجفيــف  تجنــب 
داخل املجفف الدوار.

الجافــة  األقمشــة  تدويــر  تجنــب  تحذيــر 
املعالجة بسوائل التنظيف الجاف.

املطاطيــة  املــواد  تشــتعل  قــد  تحذيــر 
اإلســفنجية الرغويــة عنــد تســخينها يف ظــروف 
معينــة وذلــك بفعــل االحــرتاق التلقــاì. يجــب 
املطــاط  مثــل:  املــواد  تجفيــف  عــدم 
أغطيــة  أو  (الالتكــس)  الرغــوي  اإلســفنجي 
الــرأس الخاصــة بالح�مــات أو املنســوجات 
املضــادة للــ�ء أو املالبــس املدعومــة باملطــاط 
اإلســفنجي  باملطــاط  املحشــوة  الوســائد  أو 

داخل املجفف الدوار.
ــة  ــات العناي ــاً إىل ملصق æــوع دا ــى الرج يرج
باملالبــس املغســولة للتعــرف عــىل التوجيهــات 

الخاصة íدى املالءمة للتجفيف.
يجــب تجفيــف املالبــس بالــدوران أو عرصهــا 
ــ�  ــدوار، ك ــا يف املجفــف ال ــل وضعه ــاً قب ïام
يجــب عــدم وضــع املالبــس املبللــة التــي 

تقطر ماًء يف املجفف.
احــات وأعــواد الثقــاب يف  يجــب أال تُــرتك القدَّ
جيــوب املالبــس، كــ� ينبغــي عــدم اســتخدام 
مــن  بالقــرب  لالشــتعال  القابلــة  الســوائل 

الجهاز.
يجــب عــدم وضــع الســتائر التــي تحتــوي عــىل 
أليــاف زجاجيــة يف هــذا الجهــاز. فقــد يــؤدي 
ــض  ــت بع ــرشة إذا تداخل ــج الب ــك إىل تهي ذل
املالبــس  نســيج  مــع  الزجاجيــة  األليــاف 

األخرى. 
ــس امللطخــة ببقــع مــواد  يجــب غســيل املالب
والكحــول  واألســيتون  الطهــي  زيــت  مثــل 
والبنزيــن والكÜوســÝ ومزيــالت البقــع وزيــت 
الرتبنتــÝ والشــمع ومزيــالت الشــمع íــاء 
ســاخن مــع إضافــة كميــة مــن املنظــف قبــل 

تجفيفها يف املجفف الدوار.

يجــب اســتخدام منتجــات تنعيــم األقمشــة 
املنتجــات املشــابهة وفقــاً إلرشــادات  أو 

استخدامها.

يجــب توفــÜ تهويــة كافيــة يف الغرفــة التــي 
يوجــد فيهــا املجفــف الــدوار نظــراً ألن 
تشــغيل املجفــف الــدوار يســحب الغــازات 
الصــادرة مــن األجهــزة الخارجيــة التــي 
تعمــل بآليــة حــرق الوقــود ومــن أي مــادة 
أخــرى تحــرتق بالخــارج إىل داخــل الغرفــة 

أثناء تشغيله.
تركيــب الجــزء الخلفــي للجهــاز بالقــرب 

من الحائط أو سطح رأيس.
 Ýيجــب تــرك فــراغ ال يقــل عــن 12 ملــم بــ
يكــون  أن  الجهــاز وأي عوائــق. ويجــب 
املدخــل واملخــرج خاليــÝ مــن أي عوائــق. 
ومــن أجــل ضــ�ن التهويــة الكافيــة، يجــب 
أال يكــون هنــاك أي عوائــق يف املســاحة 

املوجودة بÝ أسفل الجهاز واألرضية.
ــة  ــدم إعاق ــن ع ــم م ــكل منتظ ــق بش تحق

تدفق الهواء عرب املجفف.
افحــص مرشــح الزغــب بعــد االســتخدام 

ونظفه باستمرار إذا تطلب األمر ذلك.
أو  املالبــس  ســقوط  عــدم  مــن  تأكــد 
تراكمهــا خلــف املجفــف، فقــد يــؤدي ذلــك 

إىل إعاقة دخول الهواء وخروجه.
تجنب تركيب املجفف قبالة الستائر.

املالبس املغسولة

التهوية
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تتــم املرحلــة النهائيــة مــن دورة املجفــف 
الــدوار دون تســخÝ (دورة التجفيــف البــارد) 
ــرارة  ــة ح ــس يف درج ــون املالب ــ�ن أن تك لض

تضمن عدم تعرضها للتلف.
ال يُســتخدم مجفــف املالبــس الــدوار يف حالــة 

إضافة املواد الكي�ئية الصناعية للتنظيف.
تحذيــر: يُحظــر إيقــاف املجفــف الــدوار قبــل 
املالبــس  وإخــراج  التجفيــف  دورة  انتهــاء 
وتوزيعهــا بشــكل رسيــع حتــى تتبــدد الحــرارة 

من داخل املجفف.
أقــىص وزن لحمولــة التجفيــف: انظــر امللصــق 

الخاص بكفاءة الطاقة.

أو  الوصــالت  أو  املحــوالت  تســتخدم  ال 
تركيــب  تجنــب  املتعــددة  التمديــدات 
املجفــف قبالــة الســتائر وتأكــد مــن عــدم 

سقوط املالبس أو تراكمها خلف املجفف.
ينبغــي عــدم تركيــب الجهــاز خلــف بــاب 
قابــل للغلــق أو بــاب منزلــق أو بــاب بــه 
مفصلــة عــىل الجانــب املقابــل ملفصلــة لبــاب 

املجفف الدوار.

الرتكيب



األطفــال الذين يبلغون من العمر 8 ســنوات أو 
مــن  يعانــون  الــذي  واألشــخاص   ،Ìأكــ
اضطرابــات يف القــدرات البدنيــة أو الحســية أو 
ــن تنقصهــم الخــربة  ــة، واألشــخاص الذي العقلي
مــع  الجهــاز  اســتخدام  Îكنهــم  واملعرفــة 
بكيفيــة  يتعلــق  توجيــه  أو  إرشاف  وجــود 
االســتخدام اآلمــن للجهــاز بعــد فهــم املخاطــر 
التــي ينطــوي عليهــا اســتخدامه. يجــب عــىل 
األطفــال عــدم العبــث بالجهــاز. ال يُســمح 
لألطفــال بتنظيــف الجهــاز أو صيانتــه دون 
ــل  ــن تق ــال الذي ــاد األطف ــي إبع إرشاف. ينبغ
أع�رهــم عــن ثــالث ســنوات مــا Ó يتوفــر 

اإلرشاف املستمر عليهم.
ــف  ــتخدام املجف ــوء اس ــؤدي س ــد ي ــر ق تحذي

الدوار إىل خطر اندالع حريق.
هــذا الجهــاز ُمعــد لالســتخدام يف األغــراض 

املنزلية واألغراض امل�ثلة مثل:
ــب  أماكــن إعــداد الطعــام يف املحــالت واملكات

وأماكن العمل األخرى.
البيوت الزراعية

والنُّــزُل  الفنــادق  يف  العمــالء  ِقبَــل  مــن 
واألماكن السكنية األخرى.

األماكن التي تكفل املبيت واإلفطار
ــف  ــاز مخال ــذا الجه ــتثنى أي اســتخدام له يُس
لالســتخدام املنــزيل أو أغــراض التدبــÜ املنــزيل 
النمطيــة -مثــل االســتخدام التجــاري مــن ِقبَــل 
يف   Ýمدربــ أو   Ýمتمرســ  Ýمســتخدم

االستخدامات الواردة أعاله.
ال  بطريقــة  الجهــاز  هــذا  اســتُخدم      إذا 
ــر  ــل العم ــد يق ــراض، فق ــذه األغ ــب ه تناس
االفــرتايض لــه ويــؤدي ذلــك إىل بطــالن ضــ�ن 

جهة التصنيع.
ــة  ــارة ناجم ــاز أو رضر أو خس ــف للجه أي تل
عــن االســتخدام غــÜ املتوافــق مــع االســتخدام 
املحــيل أو املنــزيل -حتــى لــو كان االســتخدام يف 
ــدى  ــول ل ــÜ مقب ــة- غ ــة أو منزلي ــة محلي بيئ

الصانع إىل أقىص حد يسمح به القانون.

يجــب عــدم اســتخدام هــذا الجهــاز إال يف 
ــح يف  ــو موض ــ� ه ــه ك ــراض املخصصــة ل األغ
جميــع  فهــم  مــن  تأكــد  الدليــل.  هــذا 
التعليــ�ت الخاصــة بالرتكيــب واالســتخدام 

فه�ً تاماً قبل تشغيل الجهاز.
ال تلمــس الجهــاز إذا كانــت يــداك أو قدمــاك 

.Ýأو مبللت Ýرطبت
ــراد  ــا يُ ــل م ــد تحمي ــاب عن ال تتكــئ عــىل الب
تجفيفــه، وال تســتخدم البــاب لرفــع الجهــاز أو 

تحريكه.
ــاز أو  ــث بالجه ــال بالعب ــموح لألطف ــÜ مس غ

عنارص التحكم الخاصة به.
ــاز إذا Ó يكــن  ــب اســتخدام الجه ــر تجن تحذي
مرشــح الزغــب يف موضعــه أو كان تالفــاً، فقــد 

يشتعل الزغب املتجمع يف املرشح.
الســطح  رمــز     يوجــد  حيثــ�  تحذيــر 
ــرارة  ــة الح ــÜ إىل أن درج ــد يش ــاخن، فق الس
أثناء تشغيل املجفف الدوار تجاوزت 60 درجة 

مئوية.
انــزع القابــس مــن مصــدر اإلمــداد بالكهربــاء. 
قبــل  القابــس  نــزع  عــىل  داæــاً  واحــرص 

تنظيف الجهاز.
ال تواصــل اســتخدام هــذا الجهــاز إذا بــدا أنــه 

تالف أو به عطل.
ــع الوبــر والزغــب عــىل  يجــب أال يُســمح بتجمُّ

األرضية حول محيط الجهاز.

رسائل تذك� السالمة .1
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يُرجــى قــراءة هــذه التعليــ�ت واتباعهــا بعنايــة، ومــن ثــم 
الُكتيــب  هــذا  يقــدم  لذلــك.  وفقــاً  الجهــاز  تشــغيل 
ــة  ــب والصيان ــن والرتكي ــتخدام اآلم ــة لالس ــادات مهم إرش
ــج  ــدة للحصــول عــىل أفضــل النتائ ــح املفي وبعــض النصائ

عند استخدام الجهاز.

يُرجــى االحتفــاظ بجميــع املســتندات يف مــكان آمــن 
للرجــوع إليهــا يف املســتقبل أو لتســليمها ألي مالــك آخــر يف 

املستقبل.

يُرجى التأكد من تسلُّم العنارص التالية مع الجهاز:

   دليل التعلي�ت
   بطاقة الض�ن

   ملصق كفاءة الطاقة

1. رسائل تذك� السالمة

2. مجموعة خرطوم الرصف: تعلي	ت الرتكيب

3. إعداد الحمولة

4. عملية التنظيف والصيانة الدورية

5. وعاء املاء

6. الباب واملرشح واملكثف

7. عنارص التحكم واملؤرشات

8. تحديد الربنامج وضبط الوظيفة

9. خدمة العمالء الستكشاف األعطال 
    وإصالحها

املحتويات

ــىل  ــة         ع ــة األوروبي ــة املطابق ــع عالم ــا بوض إن قيامن
ــالمة  ــات الس ــع متطلب ــا لجمي ــد امتثالن ــج يؤك ــذا املنت ه
يف  املطبقــة  الصلــة  ذات  األوروبيــة  والبيئــة  والصحــة 

الترشيعات الخاصة بهذا املنتج.

ــاء  ــاز أثن ــف بالجه ــدوث أي تل ــدم ح ــن ع ــد م         تأك
ــة مــن  ــف، اتصــل بالصيان النقــل. ويف حــال حــدوث أي تل
خــالل رشكــة جــي آي أيــه إس. قــد يــؤدي عــدم االمتثــال ملــا 
هــو موضــح أعــاله إىل اإلرضار بســالمة الجهــاز. قــد تُدفــع 
رســوم عــىل طلــب الخدمــة إذا كانــت املشــكلة التــي 

حدثت للجهاز وقعت بسبب سوء االستخدام.
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