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راهنمای جامع ماشین  لباسشویی جی پالس





موتور دایرکت درایو اینورتر

موتورهــای Direct Drive Inverter نســل بــروز و 
مــدرن موتورهــا هســتند کــه بــر روی لباسشــویی 
جی پــاس قــرار گرفته انــد. ایــن تکنولــوژی جدیــد 
ــا لباسشــویی  جی پــاس  ــور باعــث شــده ت در موت
بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد. قــدرت مانــور 
بــاال، انجــام حــرکات مختلــف دیــگ، حذف تســمه 
و چــرخ دنــده، صــدای بســیار کــم، عمـــر طوالنــی و 
بازدهــی فوق العــاده تنهــا بخشــی از ویژگی هــای 

ایــن موتورهــا هســتند.
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ماشــین لباسشــویی جی پــاس بــه نحــوی طراحــی 
شــده کــه می توانــد بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
کــرده  ـی  ضدعفوـن را  شستشــو  اقــام   Ozone

و  باکتری هــا  از وجــود ویروس هــا،  را  و آن هــا 
 Ozone Wash ذرات مضــر پــاک نمایــد. سیســتم
ــا اســتفاده از تبدیــل اکســیژن هــوا  جی پــاس ب
بــه مولکول هــای Ozone، لباس هــا را بــه نحــو 
ــه  ــب توج ــه جال ــد. نکت ــل ضدعفونــی می کن کام
ایــن اســت کــه ایــن ویژگــی را بــه تنهایــی یعنــی 
ــدون  ــال برنامــه شستشــوی اصلــی، ب ــدون اعم ب
ـی  آب و مــواد شــوینده و تنهــا بــرای ضدعفوـن
نیــز می تــوان اســتفاده کــرد و حتــی بــه عنــوان 
ــه برنامــه  یــک قابلیــت تکمیلــی نیــز می تــوان ب

ــود.  ــه نم شستشــوی اصلــی اضاف

ضدعفونی کامل بدون نیاز به آب و مواد شوینده 
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مراقبت از لباس های النژری

می توانیــد  النــژری،  قابلیــت  از  اســتفاده  بــا 
ــال  ــا خی ــود را ب ــف و حســاس خ ــای ظری لباس ه
راحــت در ماشــین لباسشــویی  جی پــاس قــرار 
دهیــد و از کیفیــت شستشــو و عــدم آســیب 

بــه آنهــا مطمئــن شــوید.
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طراحی مدرن و ارگونومیک

طراحــی ماشــین لباسشــویی جی پــاس بــه نحــوی 
اســت کــه متناســب بــا فیزیــک بــدن انســان بوده 
و مانــع از تغییــر حالــت کمــر و بــدن جهــت انجــام 
تنظیمــات و انتخــاب برنامــه می شـــود. پـنـــــل 
زاویــــه دار ماشیــــن لباسشــویی   جی پــاس تجربــه 
دســتگاه  ایــن  از  اســتفاده  هنــگام  را  راحـتـی 

فراهــم مــی آورد. 

سیستم خشک کن

ــا اســتفاده از سیســتم خشــک کن لباسشــویی  ب
جی پــاس، لباس هــا و اقــام شستشــوی خــود 
را تمیــز، کــم چــروک و کامــًا خشــک تحویــل 
بگیریــد. ایــن قابلیــت خیــال شــما را از بابــت 
خشــک  شــدن لباس هــا بــدون اشــغال فضــای 

خانــه راحــت می کنــد.

موتور اینورتر

موتور Brushless ماشــین لباسشــویی جی پاس، 
ـی و عملکــرد بهینــه، مجهــز بــه  بــا دوام طوالـن
کیــت هوشــمند اینورتــر بــوده کــه هماننــد یــک 
مغــز متفکــر می توانــد بــرق مصرـفـی، عملکــرد 
ــد و  ــت کن ــرل و مدیری ــرژی دســتگاه را کنت و ان

ــه افزایــش بازدهــی شــود. منجــر ب

Eco Power Inverter                                 Dryer System                         Modern & Ergonomic Design

er
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قابلیت افزودن لباس

نگــران جامانــدن لباس هــا از شستشــو یــا مانــدن 
کــه  شــلواری  جیــب  در  موبایل تــان  گوشــی 
درون ماشــین لباسشــویی قــرار گرفتــه نباشــید!  
قابلیــت  ایــن  جی پــاس  لباسشــویی  ماشــین 
ــف  ــه شستشــو، متوق ــن برنام ــه در حی را دارد ک
شــده و پــس از اضافــه و یــا کــم کــردن لبــاس، 

ــال شــود. ــاره فع دوب

شستشوی سریع

ماشــین لباسشــویی جی پــاس بــه گونــه ای طراحی 
از شستشــوی  نیازهــای شــما  شــده  کــه تمــام 
ــم  ــان ک ــا شستشــوی ســریع و در زم بهداشــتی ت
ــا ویژگــی  ــد. ب ــه بهتریــن نحــو ممکــن اجــرا کن را ب
ــن،  ــان ممک شستشــوی ســریع در ســریع ترین زم
ــار خواهیــد داشــت. ــز را در اختی لباس هایــی تمی

قابلیت ضد چروک

تکنـولـــوژی خاص ضد چـــروک ماشیـن لباسشویی 
جی  پــاس خیــال شــما را از بابــت بــه حداقــل 
رســاندن چــروک لباس هــای شســته شــده راحــت 

خواهــد کــرد.

Add Cloth                                     Go Quick                                  AntiWrinkle
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Stain                                              Night Wash                                          Feather

شستشوی لباس هایی از جنس پر

ــواردی  ــام، حتــی م ــن اق شستشــوی خاص تری
لباسشــویی جی پــاس  بــا  نیــز  َپــر  از جنــس 
ــواردی  ــت و م ــه، ژاک ــت، جلیق میســر اســت. ک
ایــن چنینــی را نیــز بــه راحتــی و بــا حفــظ کیفیت 

ــت الزم بشــویید. و مراقب

حالت شستشو در شب

ـی  ماشــین لباسشــویی جی پــاس، حـتـی زماـن
را  شــما  لباس هــای  هســتید،  خــواب  کــه 
می شــوید و از آن هــا مراقبــت می کنــد. ایــن 
ویژـگـی بــا مصــرف پاییــن و کمتریــن میــزان 
ــار  ــی را در اختی ســر و صــدا، شستشــوی کامل

قــرار می دهــد. شــما 

قابلیت از بین بردن انواع لکه

تــا  شــده  طراـحـی  نحــوی  بــه  قابلیــت  ایــن 
لکــه ای بــر روی لباس هــای شــما باقــی نمانــد. از 
ــا لکه هــای ســطحی توســط  لکه هــای ســخت ت
ــد رفــت. حتــی  ــوژی از بیــن خواهن ــن تکنول ای
می توانیــد نــوع لکــه را نیــز انتخــاب کنیــد تــا 
دســتگاه بــر مبنــای آن، تنظیمــات شستشــو را 

اعمــال کنــد.
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  ظرفیت 10/5 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

Direct Drive Inverter مجهز به موتور پیشرفته با تکنولوژی  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای سیستم خشک کن 100% با ظرفیت 6 کیلوگرم
  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 8 برنامه تکمیلی

Ozone Wash برنامه خاص برای ضد عفونی کامل لباس ها بدون نیاز به آب و مواد شوینده  
Time Wash امکان تنظیم دلخواه زمان شستشو با توجه به میزان کثیفی لباس ها  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
High Temp دارای برنامه جهت شستشو و استریلیزه اختصاصی لباس ها مانند لباس کودکان  

Feather دارای برنامه شستشو لباس هایی از جنس پر  
Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  

Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  
  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 59/5 سانتیمتر

GWM-KD1049*

نقرهای سفید

10.5

Dryer 
System
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  ظرفیت 10/5 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

 ECO Power Inverter با تکنولوژی BLDC مجهز به موتور  
A+++ مصرف انرژی  

  5 سال گارانتی موتور
LED مجهز به نمایشگر لمسی  

  طراحی مدرن و ارگونومیک
  دارای سیستم خشک کن 100% با ظرفیت 6 کیلوگرم
  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی

Ozone Wash برنامه خاص برای ضد عفونی کامل لباس ها بدون نیاز به آب و مواد شوینده  
Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
AntiWrinkle قابلیت از بین بردن چروک لباس  

Winter Clothes مجهز به برنامه شستشوی لباس های زمستانی نظیر کاپشن و پالتو  
Free Choose امکان تنظیم دلخواه زمان شستشو با توجه به میزان کثیفی لباس ها  

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
Preset مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

Tub Light مجهز به نور داخلی دیگ  
  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 59/5 سانتیمتر

GWM-KD1048*

تیتانیومنقرهای سفید

Dryer 
System

10.5
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  ظرفیت 10/5 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter با تکنولوژی BLDC مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
Ozone Wash برنامه خاص برای ضد عفونی کامل لباس ها بدون نیاز به آب و مواد شوینده  

Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  
Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
AntiWrinkle قابلیت از بین بردن چروک لباس  

Winter Clothes مجهز به برنامه شستشوی لباس های زمستانی نظیر کاپشن و پالتو  
Free Choose امکان تنظیم دلخواه زمان شستشو با توجه به میزان کثیفی لباس ها  

Night Wash مجهز به برنامه شستشو در شب با صدای کم و حرکات آرام دیگ  
Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  

Preset مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  
Tub Light مجهز به نور داخلی دیگ  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 59/5 سانتیمتر

GWM-K1048*

نقرهای سفید

10.5
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  ظرفیت 9 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 8 برنامه تکمیلی
Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
Strong Wash مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی قدرتمند اقام بسیار کثیف  

Stain دارای قابلیت از بین بردن انواع لکه ها  
Baby Wear مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی لباس کودکان  

Night Wash مجهز به برنامه شستشو در شب با صدای کم و حرکات آرام دیگ  
Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  

Preset مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  
  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر 

GWM-K947*

تیتانیومنقرهای سفید

9
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  ظرفیت 9 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 7 برنامه تکمیلی
Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
Strong Wash مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی قدرتمند اقام بسیار کثیف  

Stain دارای قابلیت از بین بردن انواع لکه ها  
Baby Wear مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی لباس کودکان  

Colors دارای برنامه ویژه شستشوی لباس های رنگی  
Night Wash مجهز به برنامه شستشو در شب با صدای کم و حرکات آرام دیگ  

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
Preset مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر 

GWM-K946*

نقرهای سفید

9

16



  ظرفیت 9 کیلوگرم
   دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 11 برنامه تکمیلی
Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
Winter Clothes مجهز به برنامه شستشوی لباس های زمستانی نظیر کاپشن و پالتو  

Colors دارای برنامه شستشوی لباس های رنگی  
Kids wear مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی لباس کودکان  

BackPack مجهز به برنامه شستشوی اقام خاص نظیر کوله پشتی  
  دارای برنامه ECO جهت شستشوی کامل و به صرفه به منظور کاهش مصرف آب و برق

Stain دارای قابلیت از بین بردن انواع لکه ها  
 Soak قابلیت خیس خوردن لباس قبل از شستشو به منظور تمیزی بهتر  

Oxygen Fresh مجهز به قابلیت ضد چروک نمودن لباس ها  
Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  

Start Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  
  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر

GWM-K945*

نقرهای سفید

9
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  ظرفیت 8 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر لمسی  
  طراحی مدرن و ارگونومیک

  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 7 برنامه تکمیلی
Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  

Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  
Strong Wash مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی قدرتمند اقام بسیار کثیف  

Stain دارای قابلیت از بین بردن انواع لکه ها  
Baby Wear مجهز به برنامه شستشوی لباس کودکان  
Colors دارای برنامه خاص شستشوی لباس های رنگی  

Night Wash مجهز به برنامه شستشو در شب با صدای کم و حرکات آرام دیگ  
Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  

Preset مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  
  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر

GWM-K846*

نقرهای سفید

8
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GWM-K844*

  ظرفیت 8 کیلوگرم
  دور موتور 1400 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر  
  دارای 15 برنامه شستشوی اصلی و 7 برنامه تکمیلی

Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  
Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  

Winter Clothes مجهز به برنامه شستشوی لباس های زمستانی نظیر کاپشن و پالتو  
Colors دارای برنامه شستشوی لباس های رنگی  

Kids Wear مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی لباس کودکان  
  دارای برنامه ECO جهت شستشوی کامل و به صرفه به منظور کاهش مصرف آب و برق

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
Start Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر

نقرهای سفید

8
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GWM-K824*

  ظرفیت 8 کیلوگرم
  دور موتور 1200 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور
A+++ مصرف انرژی  

LED مجهز به نمایشگر  
  دارای 15 برنامه شستشوی اصلی و 7 برنامه تکمیلی

Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  
Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  

Winter Clothes مجهز به برنامه شستشوی لباس های زمستانی نظیر کاپشن و پالتو  
Colors دارای برنامه شستشوی لباس های رنگی  

Kids wear مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی لباس کودکان  
  دارای برنامه ECO جهت شستشوی کامل و به صرفه به منظور کاهش مصرف آب و برق

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
 Start Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 58 * 60 سانتیمتر

نقرهای سفید

8
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GWM-K723*

  ظرفیت 7/5 کیلوگرم
  دور موتور 1200 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور

A+ مصرف انرژی  
LED مجهز به نمایشگر  

  طراحی مدرن و ارگونومیک
  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 5 برنامه تکمیلی

Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  
Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  

Strong Wash مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی قدرتمند اقام بسیار کثیف  
Blanket مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی پتو و اقام خواب  

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
Start Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 52/7 * 59/6 سانتیمتر 

نقرهای سفید

7.5

21



  ظرفیت 6 کیلوگرم
  دور موتور 1000 دور بر دقیقه

ECO Power Inverter هوشمند با تکنولوژی Brushless مجهز به موتور  
  5 سال گارانتی موتور

 A+ مصرف انرژی  
LED مجهز به نمایشگر  

  طراحی مدرن و ارگونومیک
  دارای 16 برنامه شستشوی اصلی و 5 برنامه تکمیلی

Lingerie Care مجهز به برنامه شستشوی لباس های النژری  
Go Quick دارای برنامه جهت شستشوی سریع  

Strong Wash مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی قدرتمند اقام بسیار کثیف  
Blanket مجهز به برنامه اختصاصی جهت شستشوی پتو و اقام خواب  

Add Cloth قابلیت افزودن لباس در حین شستشو  
Start Delay مجهز به انجام شستشو در زمان دلخواه  

  ابعاد )ارتفاع * عمق * عرض( 85 * 46 * 59/6 سانتیمتر

GWM-K613*

نقرهای سفید

6

22 اطاعات و مشخصات محصوالت بدون اطاع قبلی قابل تغییر است.
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