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  ייעוד המכונה
 . ביתיותת כביסהלכביסה במכונהמיועדים מכונת כביסה זאת מיועדת אך ורק לכביסה וסחיטה של כבסים 

 ובטבלת התוכניותות ההפעלהבהוראההוראות הניתנות הקפידו על קיום , בעת השימוש במכונת הכביסה . 
  ה גם את הוראות /העבירו אליו, אם אתם מעבירים את המכונה לאדם אחר; טבלת התוכניותאת  וההפעלהשמרו את הוראות

 .טבלת התוכניותאת  וההפעלה
  

  אזהרות והמלצות כלליות
  הוראות בטיחות. 1
 מכונת הכביסה מיועדת לשימוש פנים דירתי בלבד. 
 משו בנוזלים דליקים בקרבת מכונת הכביסהאל תאחסנו או תשת. 
 השגיחו על ילדים קטנים ואל תאפשרו להם לשחק או להפעיל את המכונה. 
 או שהם חסרי ניסיון ,חושיות או נפשיות מוגבלות ,בעלי יכולות פיזיות ) כולל ילדים(י אנשים ״ לשימוש עת מיועדה אינמכונה זו

 .ונהי על ביטחונם או קיבלו ממנו הנחיות הנוגעות לשימוש במכאלא אם הם תחת השגחה של אדם האחרא,וידע 
 אל תנסו לפתוח את מכסה המכונה בכוח. 
 רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי . נתקו את המכונה מרשת החשמל ופנו למחלקת התמיכה, במקרה ומתגלה נזק בכבל החשמל

 .להחליף את כבל החשמל
  
 אריזה. 2
 לתקנות המשרד בהתאם , אריזההחומרי פנו את .   את סמל המחזורים נושאםוהור מחז 100% - ל נים האריזה ניתיחומר

 .להגנת הסביבה
  
 חומרי אריזה ומכשירי חשמל ישניםסילוק . 3
  2002/96אירופית ההמכשיר מסומן בהתאם לתקנה/EC פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ל)WEEE.( על ידי הבטחת סילוק 

 .י סילוק לא תקין של המוצר״ביבתי ובריאותי העלול להיגרם עתעזרו למנוע נזק ס, המוצר כהלכה

 במקום זאת יש להעבירו . מציין שאין לטפל במכשיר זה כבפסולת ביתית, מסמכים הנלוויםבאו , על המוצר ש ימןהס
מידע ל. המשרד להגנת הסביבההפינוי חייב להתבצע בהתאם לתקנות  .מכשירי חשמל ואלקטרוניקהלנקודת האיסוף למחזור 
למשרד להגנת , לרשות המקומית במקום מגוריכםפנו , ההחזרה לשימוש והמחזור של מוצר זה, מפורט יותר על הטיפול

 . או לחנות ממנה רכשתם את המוצרהסיבה
  חזרה כך שלא ניתן יהיה לחברו קרוב ככל שניתן למקום יציאתו מהמכשיר  את כבל החשמל חתכו,  הישןהמכשירפינוי לפני

 .ל חשמרשתל
  צינור ניקוז המים והמשאבה לפני סילוק המכונה הישנה, התוף, שאריות תכשירי כביסה ממגירת תכשירי הכביסהסלקו .

 .שאריות תכשירי הכביסה עלולים להישטף למי תהום ולגרום לזיהומם
  
 המלצות כלליות. 4
 חשמל וסגרו את ברז אספקת המיםבסיום השימוש נתקו אותה מרשת ה. לעולם אל תשאירו את המכונה מופעלת ללא צורך.  
  מרשת החשמללפני ניקוי או טיפול כבו את מכונת הכביסה ונתקו אותה. 
  
  הצהרת תאימות. 5

  :הבטיחות של האיחוד האירופיתקני נבנתה ושווקה בהתאם לדרישות , מכונת כביסה זאת תוכנתה
2006/95/EC מתח נמוךל  

2004/108/EC מגנטית-תאימות אלקטרול  
  



 5

  השימוש הראשון במכונת הכביסהלפני 
  הסירו את חומרי האריזה ובדקו. 1
 .חתכו והסירו את עטיפת הניילון  .א
 .המגן העליון ואת מגני הפינותכיסוי הסירו את   .ב
וודאו . ותת התחתונו האחוריותהפינאחת על כך שתעמוד י הטיה וסיבוב מכונת הכביסה "המגן התחתון עכיסוי הסירו את   .ג

    .נשאר באריזה ולא בתחתית המכונה) אם קיים בדגם זה( טיק השחור של המגן התחתוןשחלק הפלס
 .לגרום נזק למכונת הכביסה בזמן הפעלתהזה עלול חלק פלסטי יו מאחר, זה חשובפרט 

 ).אם קיימת(הסירו את כרית הקלקר . לחיצה קלה כלפי מטה תוך כדי הרמת הידיתבפתחו את המכסה   .ד
 ).בהתאם לדגם (לוח הבקרהת ההגנה הכחולה מהסירו את יריע  .ה
 אלקטרהשירות מוקד פנו ל ואל תשתמשו במכונה,  ספקבמקרה של.  ניזוקהלא וודאו שמכונת הכביסה ,לאחר הסרת האריזה 

 .למקום המכירה של המכונהאו 
 שג ידם של ילדיםהרחק מהי) 'דחלקי קלקר וכ, שקיות פלסטיק(שימרו את חומרי האריזה , למניעת סיכונים מיותרים . 
  ה בטמפרטורת החדר מספר שעות לפני הפעלתההשאירו אות, לטמפרטורה קרה פה חשוהמכונה הייתהאם. 
 
  ההובלהחיזוקיהסירו את . 2
  מסגרתלפני השימוש במכונת הכביסה יש להסיר את  .כדי למנוע נזק בזמן ההובלהחיזוק  במוטות מצוידתמכונת הכביסה 

 "). ההובלהמסגרתהסרת "/"התקנה "עיינו בפרק (ההובלה
  
  התקינו את מכונת הכביסה. 3
 מקמו את מכונת הכביסה על משטח שטוח ויציב.  
  איזון המכונה"/"התקנה "עיינו בפרק(כווננו את הרגליות כדי לוודא שהמכונה יציבה ומאוזנת.(" 
  40בגודל ) דיקט( על לוח עץ לבוד הציבו את המכונה, )פרקט או למינציה, למשל (רצפה מצופהבמקרה של רצפת עץ אוX60 

 .מ לפחות המקובע לרצפה" ס3מ בעובי של "ס
  אינם חסומים ע״י שטיח או חומר אחר) אם קיימים(וודאו שפתחי האוויר בתחתית המכונה. 
  
  מיםכניסת. 4
  כניסת המיםחיבור צינור "/"התקנה "עיינו בפרק (לתקני הבטיחות הרלוונטייםחברו את צינור כניסת המים בהתאם.("  
 מים קרים בלבד: אספקת מים 
 3/4"מחבר צינור מתוברג עם :  המיםברז 
 100-1000 (1-10:  המיםלחץ kPaבר .(  
 ואין להשתמש בצינור משומש ויש להשליכ. בלבדצינור חדש  באמצעותמים האספקת ברז  מכונת הכביסה לחברו את. 
  
 צינור הניקוז. 5
  הצינור תומך תלו אותו על שפת כיור באמצעות חברו את צינור הניקוז לסיפון או-" U" )צינור ניקוז חיבור"/"התקנה "עיינו בפרק 

 ").המים
 מים וניקוז כניסת כדי למנוע במרווח אוורורוודאו שהמערכת מצוידת , אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית 

 ).סיפוןתופעת ה(זמנית -בו
  
 חשמלה יחיבור. 6
 לתקני הבטיחות ולחוק החשמל מוסמך בהתאם חשמלאיי " עתבוצעמל חשהכנת תשתית ה. 
  בגב מכונת הכביסהש על לוחית הנתונים מופיעים) נתיכים, הספק, מתח(הנתונים הטכניים. 
 לנזקי גוף או רכוש שיגרמוכל אחריות ם  מעצמיםמסירוהיבואן היצרן . חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה תקנית בלבד 

 .אלהבטיחות להוראות מאי ציות 
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 בזרם דלף ) ממסר פחת(מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות , להגברת בטיחותכם

 .mA 30של 
  בשקע מפצלאין להשתמש בכבל מאריך או. 
  החשמלרשתמכונת הכביסה יש לנתקה משל לפני כל טיפול או תחזוקה . 
 חייבים להיות נגישים מרשת החשמל מפסק ניתוק רב קוטביתקע החשמל או , לאחר ההתקנה. 
 יש לדווח על כך לשרות אלקטרה.  ההובלהבעתניזוקה היא מכונת הכביסה אם את  אל תפעילו. 
  טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרהי " חשמל תבוצע אך ורק עכבל ההחלפת. 
 קבעו להמכונת כביסה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד בהתאם לשימושים שנ . 
  מאי ציות להנחיות כתוצאה שייגרמו באופן ישיר או עקיף לנזקי גוף או רכוש כל אחריות ם מעצמיםמסירוהיבואן היצרן 

 .הפעלה זו הוראות שבחוברת
  לשימוש ביתי בלבד ובהתאם לשימושים שנקבעו להמיועדתהמכונה . 
  
  
 

 :מידות המכונה
  מ" מ400: רוחב
  מ" מ900: גובה
  מ" מ600: עומק

  

  תיאור המכונה 
  )1איור (
  
a.  מכסה  
b.  מגירת הדטרגנטים  
c.  תוף  
d.  פתח גישה למשאבה מאחורי המסנן  
e.   מאחורי מכסה פתח המשאבה והמסנן(תווית נתונים(  
f.   ולאחר מכן , משכו מעט ביד את הידית: להזזת מכונת הכביסה) בהתאם לדגם(ידית הזזה

 .דחפו אותו עד הסוף בעזרת הרגל
g.  ליות מתכווננותרג  
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  התקנה
  הסרת תושבת ההובלה

  .מכונת הכביסה מגיעה עם קורת מגן כדי למנוע כל נזק אפשרי בזמן האספקה
  . לפני השימוש הראשון במכונה יש להסיר את קורת המגן המותקנת בגב המכונה:שימו לב

איור  (8גים  בעזרת מברג שטוח או עם מפתח ברB הברגים 4 ואת A הברגים 2שחררו את   .1
2.(  

  
  
  
 
  ).3איור (הסירו את קורת המגן   .2
  
  
  
 
 ).4איור ( בגב מכונת הכביסה Dבפתחים ,  הכלולים באריזהCהתקינו את שני המכסים   .3
  
  
  
  

  :הערה
  

  . הברגים החיצוניים4אל תשכחו להחזיר ולהדק את 
  
  

  )6, 5איורים (כיוון הרגליות 
  .ברז מים ופתח ניקוז, ע חשמלליד שק, הציבו את המכונה על משטח ישר

  ).'קרטון וכד, אל תחדירו מתחת לרגליות לוחות עץ(אם הרצפה אל מפולסת כוונו את הרגליות 
 סיבובים עם כיוון השעון ואחר כך שחררו את אום האבטחה עם מפתח 2-3סובבו את הרגליות   .1

 .מתאים
 .כוונו את הרגליות ידנית  .2
  . נגד השעון עד שייצמדו לתחתית גוף המכונההדקו את אום האבטחה בסיבוב  .3

  ).בדקו עם פלס מים(וודאו שהרגליות ניצבות על הרצפה ושהמכונה מפולסת לגמרי      
  

  :הערה
  שחררו את הרגליות עד תום כדי לוודא מרווח מספיק , אם אתם מציבים את המכונה על שטיח עבה

  .מתחת למכונה שיאפשר אוורור נאות
  
  

  )7איור (ניסת המים חיבור צינור כ
את הקצה השני חברו לברז . Aהבריגו את קצה הצינור על פתח השסתום בגב המכונה   .1

 .והדקו ידנית
 וודאו שהצינור לא מכופף ואינו מקופל  .2
 .בדקו את אטימות החיבורים על ידי פתיחת הברז עד הסוף  .3
  
 1,000(עמיד בלחץ , החליפו אותו בצינור תואם, אם הצינור קצר מדיkPa/ min מאושר 

 .באורך המתאים) EN61770תקן - בהתאם ל
 התקשרו למרכז השירות שלנו או למשווק, אם אתם צריכים צינור ארוך יותר. 
 פ הצורך"בדקו את תקינות הצינור מדי פעם והחליפו ע. 
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  8איור (בדקו בקביעות את תקינות השרוול מתחת לתבריג.( 
 השתמש בשסתום אל חזורניתן לחבר את המכונה לברז בלי ל.  
  
  
  
  
  

  )9איור ] (עצירת הזרמה[מערכת למניעת נזילות מים 
 פתחו את הברז עד הסוף וודאו אטימה מלאה של כל החיבורים. חברו את צינור המים לברז. 
  המחוברת למערכת חימום מים ללא לחץ) בטריה(אין לחבר את המכונה לברז ערבוב! 
  של הצינור במים כיון שההשריה עלולה לגרום נזק אל תשרו את מערכת עצירת הזרימה

 .למערכת
 סגרו את הברז והחליפו את , נתקו את המכונה מהחשמל, במקרה של נזק לצינור הגמיש

 .הצינור
 ניתן לרכישה ('  מ3החליפו אותו בצינור עצירת הזרמה באורך , אם הצינור הגמיש קצר מדי

 ).במרכז השירות או אצל המשווק
  
  

  )10איור ( ניקוז המים חיבור צינור
  . באיורAראו חץ . שחררו את צינור הניקוז מהתפס השמאלי

  :שימו לב
הדבר עלול לגרום לדליפות וכוויות .  באיורBראו חץ , .אל תשחררו את צינור הניקוז מהתפס הימני

  .כתוצאה מזרימת המים החמים
  

  .חברו היטב את צינור הניקוז לסיפון או לנקודת ניקוז אחרת
קרה שיש צורך צינור מאריך השתמשו בצינור גמיש בקוטר זהה ואבטחו את החיבור בעזרת במ

  .תפסני צינור מתאימים
  .' מ2.5אורך צינור הניקוז לא יעלה על 

  .מ" ס100 –' גובה ניקוז מקס
  .מ" ס55' גובה ניקוז מינ

  

  :שימו לב
  . שלא ייפול בזמן שהמכונה פועלתוודאו שצינור הניקוז לא מכופף או מקופל ואבטחו אותו למקומו כדי

  
  

  חיבור לחשמל

  
  .אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל

  .החיבור לחשמל יבוצע בהתאם לתקנות המקומיות
  .יש לחבר את המכונה לשקע עם הארקה תקינה: אזהרה  .1

  .תקיןמכונת הכביסה מסופקת לרוב עם כבל זינה הכולל תקע שהותאם במפעל ונבדק כדי לוודא חיבור הארקה 
אם התקע לא מתאים לשקע שלכם או אם כבל הזינה של המכונה לא כולל תקע עליכם לחבר תקע מתאים אחר ולחברו אותו 

  :בהתאם להוראות הבאות
  .סכנת התחשמלות במקרה שהתקע יחובר לשקע, את התקע הלא מתאים יש לנתק ולסלק כדי למנוע תקלות
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  :הגידים בכבל הזינה מסומנים בקוד הצבעים הבא. וסמך יבוצע רק בידי חשמלאי מ–  התקעחיבור  .2

  N) אפס( ניטרלי –כחול 
  L פאזה –חום 
 E הארקה –צהוב / ירוק

  
  :לחיבור התקע בצעו את הפעולות הבאות

 .צהוב/  או צבוע ירוקבסימון , Eצהוב לפין המסומן באות / חברו את הגיד הירוק
 .צבוע כחול או Nחברו את הגיד הכחול לפין המסומן באות 
 . או בצבע חוםLחברו את הגיד החום לפין המסומן באות 

  

 לפני מחזור הכביסה הראשון
  .אנו ממליצים לבצע את מחזור הכביסה הראשון ללא כבסים

    .היצרןהאיכות שבוצעו  שאריות מים שנשארו מבדיקות פעולה זו תסיר
 .פתחו את ברז המים  .1
 .כנפי התוףסגרו את   .2
 . במגירת תכשירי הכביסהלתוך תא  )ק"סמ 30 -כ (תכשיר כביסהמות קטנה של הוסיפו כ  .3
 . סגרו את המכסה  .4
  ).עיינו בטבלת התוכניות(בחרו תוכנית כביסה קצרה   .5
  
  

  הכנות לפני הכביסה
  מיון

 ...מיינו את הכבסים לפי. 1

 תווית הטיפולבסמל ה/ סוג האריג 
 .פריטי כביסה ביד, צמר, תטייםסינ/ כבס ולבש , סיבים מעורבים, כותנה

  צבע
 .כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד. הפרידו בין כביסה לבנה וצבעונית

  גודל
 .בתוך התוףהאחיד  ואת הפיזור  הכביסהכבסו פריטים במידות שונות באותו מטען כבסים כדי לשפר את יעילות

  אריגים עדינים
 תמיד הקפידו.  וילונות ופריטים עדינים אחרים  חדשטהורת מיוחדת עבור צמר השתמשו בתוכני: ו פריטים עדינים בנפרדסכב

אריגים עבור מיוחדת ההשתמשו בתוכנית . כותנהמ שק רשת בתוך  או וויםוילונות או כבסו וילונות עם טבעותוווים מטבעות להסיר 
 יםכותנה מיוחדבשקי כביסה מרשת )  חזיות,כמו(חגורות ופריטים קטנים אחרים עם קרסים , כבסו גרביים. המיועדים לכביסה ביד

 .עם רוכסניםציפיות תוך מכונות כביסה או בל המיועדים
  
 רוקנו את כל הכיסים. 2

  . והחלל הפנימי של מכונת הכביסהכמו גם לתוףלפריטי הכביסה שלכם לגרום נזק  סיכות בטחון ופריטים דומים עלולים, מטבעות
 
 תפסים. 3

  . רופפים קשירה יחד חגורות או סרטיקשרו.  כפתורים וקרסיםסגרו רוכסנים והדקו
  

 הסרת כתמים
 שלב האנזימים של התוכניתב ניתן בדרך כלל להסיר אורגניים אחרים מרכיביםביצים ו, חלב, דם. 
  העיקריתפירות וכדומה יש להוסיף תכשיר להסרת כתמים לתא הכביסה , עשב, תה, קפה, ן אדוםיילהסרת כתמי  

 .כשירי הכביסהבמחלק ת
 באמצעות תכשיר מתאים להסרת כתמים, טפלו מראש בכתמים עיקשים. 
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 צביעה והלבנה

  ביתיות למכונות כביסההמיועדים תכשירי צביעה ובתכשירי הלבנהרק באך והשתמשו . 
 לפי הוראות היצרןפעלו . 
 גומי של מכונת הכביסההפלסטיק ותכשירי צביעה והלבנה עלולים להכתים את חלקי ה.  
  

  טעינת הכבסים
 . כלפי מעלהבמשיכהפתחו את מכסה המכונה   .1
   פתחו את התוף  .2
 כנף התוף  11בדגמים המוצגים באיור ): 11-12 איורים( התוף פי כנכשלוחצים על לחצן פתיחת

 ).מקובע ולא ניתן לפתוח אותו בלחיצה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 עד ) 13איור -בכיוון החץ(ף הקדמית לחצו תחילה את הכנף האחורית פנימה ולאחר מכן את הכנ

  .שמנגנון הנעילה ישתחרר
אל תחרגו מכמות הכביסה . לתוך התוף אחד אחרי השני ולא יחד את פריטי הכביסה הכניסו  .3

   .כמפורט בטבלת תוכניות הכביסה המצורפת המרבית של תוכניות הכביסה השונות
  ווצרות קמטיםירודות והי לתוצאות כביסה תביאהעמסת יתר של המכונה. 
  
  
  
  
 
 סגירה טובה של מרווח שיאפשר לתוך התוף כך שייווצר דחפו את הכבסים במקרה כזה;  שהכביסה לא תחרוג מהתוףהקפידו 

 .כנפי התוף
  לתוך התוףכדי לדחוף את הכבסיםאין להשתמש בכנפיים . 
 
   .)14איור  (למרכז את שתי הכנפיים הצמידו, לסגירת התוף  .4
  
  
  
  
 

 :בהתאם לדגם שברשותכם - כראויוודאו שכנפי התוף נעולים  :שימו לב
 והכפתור חייב לבלוט מעבר לקצה הכנף , כל ווי המתכת חייבים להשתלב היטב לכנף האחורית

 ).15איור (האחורית 
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  כל ווי המתכת חייבים להשתלב היטב לכנף האחורית והלחצן חייב לחפוף את הקצה של כנף

 ).16איור (האחורית 
  
  
  
  
  
 
  17איור (המחוון שעל הכנף הקדמית חייב לחפוף מעט את הכנף האחורית.( 
  הכנפיים והתוףאו בין,  בין הכנפייםפריטי כביסהשלא נלכדו וודאו בדקו .  
  
  
  
  
  

  דטרגנטים ותוספים
 הרחק מהישג ידם של ילדים ,ויבש   והתוספים במקום בטוחתכשירי הכביסהשמרו את   

 ).' וכדבנזין,  טרפנטין,משלל(יסים  ממתכשיריםאין להשתמש ב  

   .במיוחד עבור מכונות כביסה ביתיות ובתוספים המיוצריםבתכשירי כביסה השתמשו אך ורק   
  
  

   מתאימיםבחירת הדטרגנטים והתוספים

  : תלוי בתכשיר הכביסהסוג 
  צמר,פריטים עדינים  ,סינתטיים/כבש ולבש, כותנה(סוג האריג.(   

ספורט   כמו בגדי ( לכביסת צמר ופריטי ביגוד עשויים ממיקרופייבר מסוימים המיועדיםתכשירים רק באך והשתמשו  :שימו לב
 ).ובגדי ים

 צבע   
  כביסההטמפרטורת  
 דרגת וסוג הלכלוך.  
  

  הערה
  אם קיימת בדגם (כאשר אתם מפעילים תוכנית עם כביסה מוקדמת   הכביסה העיקריתלשלבאין להשתמש בנוזל כביסה

 .)המכונה שלכם
  

  מינון
 :לתכשיר הכביסה המתייחסות אריזת גבי על שמלאו אחר ההוראות 

  סוג הלכלוךלולדרגה. 
  הכביסהכמות: 
 תכשיר הכביסה לפי הוראות יצרן לפעוליש :  מלאמטען כביסה. 
 3: חצי מטען כביסה/

   .מינון תכשיר הכביסה המיועד למטען כביסה מלא 4
 ון תכשיר הכביסה המיועד למטען כביסה מלאמינ 1/2): ג" ק1-כ (מטען כביסה מינימלי.  
  נדרשת כמות קטנה יותר של תכשיר כביסהמים רכים ל): בקשו מידע מחברת המים(קשיות המים באזורכם. 
 

 :הערות
 זהה אם מכונת הכביסה מ.  הכביסהולהקטנת יעילות, הקצפת יתר עלול לגרום להיווצרות תכשיר כביסה מדי של מינון גבוה

 . פעולת הסחיטהוהיא תימנע אתתכן יי, הקצפת יתר
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  )18איור (מילוי תכשירי כביסה ותוספים 

  תא לשלב קדם כביסה  

  תא לשלב הכביסה העיקרית  
  )אופציה(תא למרכך כביסה   
  )אופציה(עמילן מדולל במים   

  

  שימו לב
  ."MAX"אל תמלאו תכשירי כביסה מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי 

  
  
  
  

  ל בסיס כלורשימוש במלבין ע
  הוסיפו את המינון הנכון של מלבין כלורי לתוך תא המרכך , )סינתטית, כותנה(כבסו את הכבסים בתוכנית הכביסה הרצויה

 ).סגרו בזהירות את המכסה(
 אם תרצו;כדי למנוע ריח משאריות של מלבין שנותרו במכונה" שטיפה וסחיטה"הפעילו מחזור , מיד לאחר סיום התוכנית  ,

 .להוסיף מרכך כביסהתוכלו 
 לעולם אל תכניסו במקביל מרכך כביסה ומלבין כלורי בתא מרכך הכביסה.  
  

 שימוש באבקת עמילן
 : בצעו את הפעולות הבאות להשתמש באבקת עמילןתרצואם 
  כבסו את הכבסים בתוכנית הרצויה. 
   יצרן העמילןהנחיותהכינו את תמיסת העמילן לפי . 
  שבמחלק תכשירי הכביסהלתוך תא המרכך ) ל" מ100סימום קמ(כנה מזגו את תמיסת העמילן המו. 
 שטיפה וסחיטה"  תוכניתפעילוסגרו את המכסה וה"  
  
  

  ניקוז שאריות המים/ניקוי המסנן 
אשר ' סיכות ביטחון וכו, מטבעות, כפתוריםהמסנן אוסף חפצים כמו . עצמי-ניקויל ה עם מנגנון מצוידת במשאב שלכםמכונת הכביסה

  . פריטי הכביסהבתוך נותרו 
  . לפחות פעמיים או שלש בשנה,אנו ממליצים לבדוק ולנקות את המסנן בקביעות 

 :במיוחדו
 סחיטההמחזורי את או אם אינה מבצעת את מי הכביסה  המכונה אינה מנקזת כראוי  כאשר. 
 לניקוי המסנן  נורית החיווי  כאשר)"Clean filter"( מוארת . 

 . המכונהתחילת הפעולות לניקוזררו לפני  שהמים התקוודאו :חשוב
 .לפני הובלת המכונהמהמכונה יש לנקז שאריות מים , כמו כן

 .החשמלרשת נתקו את המכונה מ  .1
 ).19איור  (פתחו את מכסה המסנן בעזרת מטבע  .2
 .מתחת לבית המסנןהניחו קערה   .3
עדיין אל תוציאו את כל  .אתשמים יתחילו לצ נגד כיוון השעון עד באיטיותסובבו את המסנן   .4

 .המסנן החוצה
 .יתנקזוכל המים שהמתינו עד   .5
 ).20איור (אותו החוצה  ושלפו ככל שניתןאת המסנן סובבו כעת   .6
 . המסנןחלל ביתנקו את המסנן ואת   .7
 .מסתובב בחופשיות) מאחורי המסנןש בחלל(וודאו שמדחף המשאבה   .8
תהיה מוצבת עד שהידית (עד הסוף ו אותו בכיוון השעון החזירו את המסנן למקומו והבריג  .9

 ).במצב אופקי
 .נזילת מים מהמסנןלא קיימת מים לתוך מכונת הכביסה דרך התוף ובדקו ששל מזגו כליטר אחד   .10
 .סגרו את מכסה המסנן  .11
  חשמלשקע ה את המכונה לחזרהחברו   .12
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  ניקוי ותחזוקה
  .עולות ניקוי ותחזוקהלש לכבות את המכונה לפני ביצוע פ

  
  מגירת הדטרגנטים

כדי למנוע הצטברות , נקו בקביעות את מגירת הדטרגנטים לפחות שלוש עד ארבע פעמים בשנה
  .שאריות תכשירי כביסה

ייתכן ונשארה ). 21איור (מגירת הדטרגנטים והוציאו את המגירה לחצן שחרור לחצו על   .1
  .יש למשוך אותה החוצה כך שהם לא יישפכו. כמות מים קטנה במגירה

  
  
  
  
שבחלק  הסיפון פקקגם להסיר את תוכלו . במים זורמיםמגירת הדטרגנטים שטפו את   .2

  ).22איור (ו  כדי לנקות אותהאחורי שלה
  ).ואם הסרתם אות(למקום ן  הסיפופקקהחזירו את   .3
בתוך הפתחים  התחתונים התפסים מיקום באמצעות םלמקומגירת הדטרגנטים החזירו את   .4

 .והכנסת המגירה למקום, שבמכסה המכונה
  

  .הוחזרה למקום כראוי שמגירת הדטרגנטים הכביסהוודאו : הערה
  
  
  

 מסנן צינור כניסת מים
  .בשנהפעמים שלש עד יים לפחות פעמ, בדקו ונקו את המסנן בקביעות

  .החשמלרשת נתקו את המכונה מ  .1
  . המיםסגרו את ברז  .2
  . המיםרזבשחררו את הצינור מ  .3
   .) מברשת שינייםעם, למשל (בלי לפרק אותו,  בקצה הצינורהממוקםנקו בזהירות את המסנן   .4

  . את הצינור במיםלטבולאין : הערה
  
  
סכנת פגיעה  ( או מלקחיים בצבתאל תשתמשו.  הברזאת הצינור הגמיש עלהרכיבו חזרה   .5

  .)במחבר הצינור
  .ואין נזילת מיםקים היטב הוד וודאו שהחיבורים מז המיםפתחו את בר  .6
  .חשמלרשת האת המכונה לחזרה חברו   .7
  

   מיםהצינור אספקת 
 ) תלוי בדגם, 25, 24, 23איורים (

, התייבשות או סדקיםשלא קיימים סימני דא בדקו את צינור כניסת המים לעתים קרובות כדי לוו
   .זההצורך החליפו אותו בצינור חדש ובמידת ה

אם ; ן למניעת כניסת מים בלתי מבוקרתבטיחות שסתום קיים, 23 צינור כניסת המים שבאיורב
, הדבר מעיד על כך ששסתום הבטיחות הופעל, אדום) A( בדיקת שסתום הבטיחות חלוןצבע 

סגרו את ברז אספקת המים ופנו , נתקו את המכונה מרשת החשמל. צינורוצריך להחליף את ה
  .כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המים, למוקד השרות

כלי מטה בזמן ) אם קיימת) (B(יש ללחוץ את ידית השחרור , )23איור (להסרת צינור אספקת מים 
 .השחרור

 הציפוי גווןבדקו מעת לעת את , )24 איור(שקוף  מצופה במעטהאם צינור אספקת המים שלכם 
.  דליפה בצינור ויש להחליפוכפי הנראה קיימת, התחלף לצבע אדוםבמידה וצבע הצינור . השקוף

כדי שטכנאי , סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות, נתקו את המכונה מרשת החשמל
   .מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המים
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   ולוח הבקרה  החיצוניתהמעטפת

 אל תשתמשו בתכשירי קרצוף שורטים(עדין  ניקוי תכשירבמעט  לחהומטלית רכה השתמשו ב.( 
 מטלית רכהב ייבשו. 
  
 

  החלל הפנימי 
  לחלל הפנימי של המכונה להתייבשפתוח כדי לאפשר את המכסה זמן מה  השאירו ,סיום תוכנית הכביסהלאחר. 
  95°טורה של בטמפר אין אתם נוהגים לכבסאםC ,95°של   כביסה בטמפרטורה להריץ מדי פעם תוכנית לכםאנחנו ממליציםC 

   .על מנת לשמור על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה,  כביסהתכשיר כמות קטנה של עם, סיםללא כב
  

 המכסהאטם 
 במטלית רכהאותו נקו , בהתאם לצורך.   
  בקביעותבדקו את מצב אטם . 
  

 המסנן
  הוצאת " / "ניקוז שאריות מים"עיינו בפרק (לפחות פעמיים או שלש פעמים בשנה , קו אותו בקביעותנהמסנן ובדקו את

 ").המסנן
  

 צינור כניסת המים
  תוכלו (ובמידת הצורך החליפו אותו בצינור חדש מאותו הסוג , סדקים וקרעים וודאו שלא נוצרו בו,  בקביעותהצינורבדקו את

 ). להזמינו במוקד השרות
  

  אל תשתמשו בחומרים דליקים כדי לנקות את מכונת הכביסה
  

 בין התוף ודוד המכונהשליפת חפצים שנפלו 
הסרת אחת מלהבי  החוצה באמצעותתוכלו לשלוף אותו ,  מאחורי התוףנפל במידה וחפץ כלשהו

 :התוף הנשלפים
 .החשמלרשת נתקו את המכונה מ  .1
 .הוציאו את הכבסים מהתוף  .2
  .)26איור  (כנפי התוף וסובבו את התוף חצי סיבובסגרו את   .3
  
  
 
איורים  ( משמאל לימיןתוך החלקת הלהב הנשלף הפלסטיק תפסלחצו על השתמשו במברג ו  .4

27 ,28.(  
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 . לתוך התוףהלהב ייפול  .5
  .  בתוףהפתח שנוצרתוכלו לשלוף את החפץ דרך : פתחו את התוף  .6
  .)29איור  (של התוףהימני  בצד הפתחמעל של הלהב סטיק  הפלתפסמקמו את   .7
  
  
  
 
 .שיינעל למקומו בנקישהלאחר מכן החליקו את להב הפלסטיק מימין לשמאל עד   .8
 . מהודקים וודאו שכל נקודות העגינה של הלהב הנשלף ,סובבו את התוף חצי סיבוב,  את כנפי התוףחזרהסגרו   .9

 .חשמלחברו את המכונה חזרה לרשת ה  .10
  
  
  

  דרגת הלחות של הכביסה בסיום התכנית
  .בתכנית שנבחרה ובמהירות הסחיטה, דרגת הלחות בסיום התככנית תלויה בסוג הבד

  .מומלץ לקחת בחשבון את תכנית הכביסה המתאימה לתווית הבגד ולבחור במהירות סחיטה מרבית לתכנית, להשגת לחות נמוכה
  
  

  הובלה וטיפול
  )30איור (

 .. מכונה כבויה וסגרו את ברז המיםוודאו שה
 . החשמלרשת נתקו את המכונה מ  .1
  .סגרו את ברז המים  .2
 . מיציאת הניקוז וצינור הניקוזואת ,  מברז אספקת המיםהסירו את צינור אספקת המים  .3
ניקוש /ניקוי המסנן"עיינו בפרק (רוקנו את שאריות המים מצינורות כניסת המים והניקוז   .4

  ").מיםשאריות ה
 .המתינו עד שהמים יתקררו כדי למנוע סכנת כוויות

אם קיימת בדגם  ( המכונהבתחתית חזיתהממוקמת את הידית כלפי חוץ משכו מעט , על מנת להקל את שינוע המכונה  .5
 ,למקומה המקורילאחר מכן החזירו את הידית .  הרגל עד שתיעצרבעזרת דחפו אותה ולאחר מכן, )המכונה שברשותכם

 .יציבהו
 .הרכיבו חזרה את מסגרת ההובלה  .6
 . הובילו את המכונה במצב אנכי  .7
  
  

  שרות
  בטרם תפנו לקבלת שרות

 בדקו האם תוכלו לפתור את הבעיה בעצמכם. 
 הפעילו את התכנית מחדש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה. 
 פנו למרכז שרות מוסמך, במידה ועדיין יש תקלה. 
  

  .ת מוסמך דרשו תמיד שרות מטכנאי שרו
  

 :ציינו בפני מרכז השרות
 את מהות הבעיה. 
 את דגם המכונה. 
 את המספר הסידורי של המכונה. 

  .ניתן למצוא את המידע בתווית הנתונים הממוקמת בחלק האחורי של המכונה
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  איתור ותיקון תקלות
. המתאימהלהגיב בצורה וזמן  לאתר תקלות ב המאפשרותת במספר פעולות בטיחות אוטומטיותידמכונת הכביסה שלכם מצו

  . לפותרן תוך דקות ספורותניתןתקלות אלה לעיתים קרובות כה מזעריות ש
   פתרונות אפשריים וטיפים-סיבות אפשריות  בעיה/תופעה

מכונת הכביסה לא מתחילה 

נוריות החיווי אינן ו, לפעול

  מוארות

  בקיר לשקע החשמלאינו מוכנס היטבהתקע ; 
 השתמשו במנורת שולחן או מכשיר דומה כדי לבדוק (קע אינו תקין קו החשמל המזין את הש

  ).אותו

מכונת הכביסה לא מתחילה 

לפעול למרות שלחצתם על 

 "הפסקה/התחלה"לחצן 

 המכסה אינו סגור היטב. 
 נעילת לשחרור). שברשותכםאם קיימת בדגם ( הופעלה " לחצניםנעילת  "פעולת 

סחיטה והחזיקו המהירות בורר  לחצןרטורה ועל טמפלחצן הזמנית על -לחצו בו, הלחצנים
תוכנית להתחיל את ותוכלו  ייעלם מהצג המפתח חיווי. לפחות שניות 3במשך אותם לחוצים 

 .הכביסה
המכונה נעצרת במהלך 

ונורת חיווי , התוכנית

" הפסקה/התחלה"

 מהבהבת

  עצירת "ת סיימו את פעול) שברשותכםאם קיימת בדגם  (הופעלה" עצירת שטיפה"פעולת
או באמצעות בחירה והתחלה של תוכנית  "הפסקה/התחלה"בלחיצה על לחצן , השטיפה

 ".  ניקוז"
 על הרצויה ולחצוהכביסה  בתוכנית חזרה בחרו - נבחרה תוכנית כביסה אחרת 

   ". הפסקה/התחלה"
 תוכנית את התחילו מחדש  סגרו את המכסה ו-ומכסה המכונה נפתח נקטעה תוכנית הכביסה

 ".הפסקה/התחלה"סה בלחיצה על לחצן הכבי
  תקלותחיוויי התיאור  "עיינו בפרק(מערכת הבטיחות של המכונה הופעלה.("  
 מוארת"ברז מים סגור "ת חיוויינור( ברז המים סגור או צינור כניסת המים מפותל (.  

, בסיום תוכנית כביסה

תוספי /שאריות תכשירי

נותרו במגירת  כביסה

 הדטרגנטים

 טיפול ותחזוקה"עיינו בפרק  (סתומהא יאו שה, כראוי ת מורכבה אינטרגנטיםמגירת הד.(" 
  טיפול ותחזוקה"עיינו בפרק ( המים חסום כניסתהמסנן בצינור.(" 

המכונה רועדת במהלך 

 הסחיטה

 התקנה "עיינו בפרק(הרגליות אינן מכווננות כהלכה ; מכונה אינה מאוזנתה.(" 
 השימוש במכונה יש להסירלפני ה; ה ההובלה לא הוסרתושבת. 

 תוצאות הסחיטה הסופית

 אינן מספקות

  פריטים כבדים בודדים אם בתוף קיימים. חוסר איזוןשל המכונה מצוידת במערכת גילוי ותיקון 
מערכת זו עשויה להקטין את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי או אפילו , )כגון חלוק אמבטיה(

 . על מכונת הכביסהאת הסחיטה כדי להגןלחלוטין לקטוע 
 מנעו הי "שטיפה וסחיטה "בחרו והתחילו תוכנית; הסחיטהתהליך  מנעה את הקצפת יתר

 "). ותוספיםתכשירי כביסה "עיינו בפרק (תכשירי כביסהממינון יתר של 
 למהירות סחיטה נמוכהלחצן בורר מהירות הסחיטה מכוון . 

 או התארך התכנית זמן

מהזמן  משמעותית התקצר

אם  ( שהופיע בצגהראשוני

קיים בדגם המכונה 

 )שברשותכם

זמן  עצמה לגורמים שיכולים להשפיע על משך המתאימהשל מכונת הכביסה זאת פעולה רגילה 
 זמן,  כביסה כבדיםיפריטמ בתוףחוסר איזון , הקצפת יתרהיווצרות  :למשלכמו , תוכנית הכביסה

  . מוכנסים למכונהה נמוכה של מים הטמפרטורמ כתוצאה ארוך יותרהתחממות 
, בנוסף. ומעודכן אם יש צורך בכך,  התוכנית מחושב מחדשלסיוםהזמן הנותר , כתוצאה מכך

 בהתאם הכביסה ובמידת הצורך משנהמכונת הכביסה קובעת את עומס ,  המיםבמהלך שלב מילוי
  . המקורי את תצוגת הזמן

  .חיווי אנימציהבעת תהליך העדכון יופיע בצג ,  )בהתאם לדגם(בצגים מסוימים 
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נורית חיווי 

 תקלה מוארת

  חיווי המופיע בצג 

אם קיים בדגם המכונה (

 )שברשותכם

   הפתרונות- הסיבות –תיאור 

"bdd" 

: במכונות כביסה ללא צג(
כל נורית חיווי התקדמות 
 )תוכנית הכביסה מאירות

 .המכונה נעצרת במהלך התוכנית
 .)כראויתוף לא נסגרו כנפי ה" (יםכנפי התוף פתוח"

והמתינו עד שנורית חיווי , לפחות שניות 3 -כבמשך   "איפוס"לחצו על לחצן 
  . תואר" דלת פתוחה"

 את חזרהלאחר מכן בחרו והתחילו , פיתחו את המכסה וסגרו את כנפי התוף
 .פנו למוקד שרות אלקטרה, אם התקלה נמשכת. התוכנית הרצויה

 02 "-חיווי תקלה מF "
  "F35"  -ל

 ) למעט קוד תקלה
"09F(" 

 " אלקטרוניברכיב התקל"
 3 - כבמשך   "איפוס"או לחצו על לחצן , והתחילו אותה" ניקוז"בחרו בתוכנית 

 . לפחותשניות 

"F09" "הפעלה שגויה אוכביסה לאחר ביטול תוכנית " ( המים גבוה מדימפלס.( 
והפעילו " ניקוז"תוכנית בחרו ב, אותה חזרה פעילו ולאחר מכן ההמכונהכבו את 

   .  שניות15אותה בתוך 

"FA" "עצירת מיםבהתקן  התקל" 
 . וסגרו את ברז המיםנתקו אותה מרשת החשמל, כבו את המכונה

לזרום החוצה שהצטברו לאפשר למים כדי הטו את המכונה בזהירות קדימה 
  .  מכונת הכביסהמתחתית
 :לאחר מכן

  החשמלרשתלחזרה חברו את המכונה  . 
  אם המים זורמים מיד לתוך המכונה מבלי שהמכונה (פתחו את ברז המים

  ). למוקד שרות אלקטרה ופנו  המיםסגרו את ברז; קיימת תקלה, הופעלה
 הרצויה הכביסהבחרו והתחילו את תוכנית . 

  " שרות"

"Fod" 
 "הקצפת יתר"

 . את תוכנית הכביסהה קטעהקצפת יתר
 שטיפה וסחיטה "בחרו והתחילו את תוכנית"   . 
  מינון קטן עם ,  הרצויה הכביסה את תוכניתחזרהלאחר מכן בחרו והתחילו

 .יותר של תכשיר כביסה
נתקו את המכונה מרשת , אם תקלה כלשהי המפורטת לעיל חוזרת על עצמה

 .סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד שרות אלקטרה, החשמל

ברז המים 

  סגור

  
  

נורית חיווי . או זרם המים חלש מדימים לא מסופקים למכונת הכביסה 
  . מהבהבת"הפסקה/התחלה"

  :בדקו האם
 ברז המים לא מספיק פתוח ולחץ המים אינו מספיק. 
 קיימים פיתולים בצינור כניסת המים. 
  טיפול ותחזוקה"עיינו בפרק (מסנני הרשת של צינור כניסת המים חסומים.(" 
 המים שבצינור כניסת המים קפאו. 
  במידה ( של צינור כניסת המים צבוע באדום  הבטיחותוםשסתבדיקת חלון

 עיינו - 23ובמכונת הכביסה שלכם מותקן צינור כניסת מים המופיע באיור 
    ;")ניקוי ותחזוקה"בפרק 

סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד , נתקו את המכונה מרשת החשמל
    .םכדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המי, השרות

התחילו מחדש את תוכנית הכביסה בלחיצה על לחצן , לאחר שהתקלה אותרה
נתקו את המכונה מרשת , אם התקלה חוזרת על עצמה. "הפסקה/ התחלה"

  .סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות, החשמל
  



 18

  

נורית חיווי 

 תקלה מוארת

  חיווי המופיע בצג 

אם קיים בדגם המכונה (

 )שברשותכם

   הפתרונות- הסיבות –ר תיאו

ניקוי "
  "המשאבה
  

 נתקו אותה ;המכונה אינה מנקזת את מי הכביסה ונעצרת בשלב הכביסה הרלוונטי
  :מרשת החשמל ובדקו האם

 צינור ניקוז המים מפותל או מעוך. 
  ניקוז שאריות המים/ניקוי המסנן"עיינו בפרק (המשאבה או המסנן חסומים.("  

 .וודאו שהמים התקררו, ם מהמכונהלפני ניקוז המי: זהירות
 המים שבצינור ניקוז המים קפאו . 
  

והתחילו אותה בלחיצה על לחצן " ניקוז"בחרו בתוכנית , לאחר שהתקלה אותרה
ולאחר ,  שניות לפחות3 -במשך כ" איפוס"או לחצו על לחצן , "הפסקה/ התחלה"

נתקו את , מהאם התקלה חוזרת על עצ.  מכן הפעילו מחדש את התוכנית הרצויה
  .סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות, המכונה מרשת החשמל

ובצעו את ההנחיות , בדקו ונסו לאתר את מקור הבעיה, במידה ולא קיימת במכונת הכביסה שלכם תצוגת הזמן הנותר
  .  המתאימות שבחוברת זו

  
  

  פנל ההפעלה

  
A .בורר תוכניות כביסה  
B .זמן, טמפרטורה   

C .השהיית התחלה"צן לח "  
D .מחוון התקדמות התכנית  

E . כולל עצירת ניקוז(בורר מהירות סחיטה(   

F .הפסקה /לחצן התחלה  

G .ניקוז/לחצן אתחול   

H .לחצן טמפרטורה   

I . בורר דרגת לכלוך  

J . נעילת לחצנים(נורית חיווי בקרת הורים(   

K . מחוון התראת מינון יתר  

L .לת נעולה נורית חיווי ד  
  
  : לדוגמה.בהתאם מוקדם ומגיבות בשלב תקלות ומאבחנות המאתרות אוטומטיות בטיחות צוידת בפונקציותמ מכונהה

M . שרות"חיווי "  

N . ברז מים סגור"חיווי "  

O . ניקוי משאבה"חיווי "  
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  טבלת תכניות הכביסה
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  טבלת ערכי צריכה
  

  טמפרטורה  סהתכנית כבי
(°C) 

 משקל הכביסה
(kg) 

 מים
(l) 

 צריכת חשמל
(kWh) 

  זמן תכנית משוער
   )דקות/שעות(

   0:45 0.40 43 3.5 30  הפוך וכבס
  052: 0.89 54* 3.0 60 סינתטיים
 1:50 0.56 50 3.0 40 סינתטיים

40  

 2:35 2.10 58* 7.0 95 כותנה
 2:35 1.33 52 7.0 60 כותנה
 3:00 0.99 64 07. 40 כותנה

64  

 4:00 0.90 48 7.0 60  כותנה חסכונית

 2:50 0.75 34 3.5 60  כותנה חסכונית

 2:45 0.75 48 7.0 40  כותנה חסכונית

 2:30 0.65 34 3.5 40   כותנה חסכונית

62  

   2:00 0.80 55 7.0 40 מעורבים
   1:30 0.75 57 3.5 40 בגדי ספורט

   2:00 1.10 55 3.5 60 מצעים ומגבות
   0:35 0.10 40 1.0 20 צמר

   0:45 0.50 50 1.5 30 עדינים
   0:59 0.47 40 3.5 40 צבעוניים
   0:30 0.25 42 3.5 30 כותנה

   0:50 0.31 40 3.0 30 סינתטיים
ת בהשוואה נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנו. IEC/EN60456בהתאם לתקן , ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים

 .כמות וסוג הכביסה, טמפרטורת המים, לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים
  .מכונהה מניקוז המיםלפני , יום שלב הכביסה העיקריתספים למכונה בסמעט מים קרים מתוו, המיםרטורת  טמפלהורדת* 
  . התפעול באותו הזמןי תנא לוקח בחשבון אתשהואהזמן המוצג בתצוגה עלול לחרוג מהערכים שבטבלה מכיוון **
  

  ובחרו תוכנית כביסהאת הדלת סגרו , הוסיפו אבקת כביסה
 .סגרו את דלתיות התוף וודאו שהסגירה טובה, הכניסו את הכביסה לתוף  .1
 . חוברת זוב"  כביסה ותוספיםתכשירי"בפרק מתואר כוהתוספים כביסה התכשיר את הוסיפו   .2
 .סגרו את המכסה העליון  .3
ניתן . הבהבת )"פסקהה(הפעלה " ליד לחצן נורית החיווי . משך התככנית יוצג בתצוגה.הרצויהבו את בורר התכניות לתכנית בסו  .4

 לפני תחילת "מהירות הסחיטה "- ו" הטמפרטורה"בלחיצה על לחצני  יטהחהסמהירות /עצירת ניקוזו הטמפרטורה  לשנות את
 .התכנית

  
  

 ) ות(בחירת אפשרות נוספת 
, הכביסה הרלוונטי לגביה שלבטרם בוצע  כל עוד,  נוספתבחור או לבטל אפשרותתוכלו ל, הכביסהכנית ו תךבמהלעת בכל 

   .בתכנית הכביסה הנוכחית
  

  "גיהוץ קל"לחצן 
 משתנים על מנת להקטין את קימוט הבגדיםומהירות הסחיטהתכנית הכביסה , כשבוחרים באפשרות זו .  
  

 " ביסה מוקדמתכ"לחצן 
 דקות15-הכביסה המוקדמת מאריכה את התכנית בכ). בוץ עם חול או ,למשל( בלבד לוכלכת מאודלכביסה מ . 
 כביסה מוקדמת "בעת בחירת תוכנית עם הכביסה העיקרית לשלב תכשיר כביסה נוזליאין להשתמש ב." 
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  לחצן שטיפה נוספת

 טיפה מוגברת ויעילה יותרכדי להבטיח ש כמות המים גדלה. מסייעת למנוע שאריות דטרגנטים על הכבסים. 
  לאנשים הסובלים מאלרגיותומסייעת,  מצעי ובגדי תינוקותלכביסתמים רכים מאוד או לאפשרות זו מתאימה במיוחד . 
  

  "דרגת לכלוך"לחצן 
  דרגות לכלוך3קיימות  :Heavy, Mid, Low .אפשרות זו לא קיימת בכל . ניתן לבחור את דרגת הלכלוך המתאימה לכבסים

  . הכביסהתכניות
  

  "מהירות סחיטה/ללא ניקוז"לחצן 

 מהירות סחיטה מוגדרת מראשקיימת  כביסהכניתוכל תב . 
 לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת. ניתן לשנות את מהירות הסחיטה במידת הצורך. 
  המכונה . כרגיליתבצעו שטיפה ה בשלבי סחיטות הביניים אולם, תתבטלהסחיטה האחרונה , "0"מהירות סחיטה ב תבחרואם

 .תנקז את המים ללא סחיטה
  וזאת כדי למנוע , לשלב הסחיטה האחרון הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם, "ללא ניקוז"כשבוחרים

 על לחצן הסחיטה עד לחיצות חוזרותלחצו , "ללא ניקוז" על מנת לבחור במצב .י האריגים ושינויים בצבעהיווצרות קמטים
 .יאיר" ללא ניקוז"קון שאי

  יהבהבו" הפסקה/התחלה"ללא ניקוז ונורית החיווי שליד לחצן "נורית חיווי , "ללא ניקוז"מייד עם עצירת המכונה במצב . 
  של תכנית הכביסה שנבחרההסופי התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה ; "הפסקה/הפעלה"לחצו על לחצן. 
 תוצג ולאחר מכן לחצו על לחצן 0 על לחצן הסחיטה עד שהספרה חיצות חוזרותללחצו , לביצוע ניקוז ללא סחיטה 

 זמן בתוך מי השטיפה האחרונהאל תשאירו את הפריטים , "ללא ניקוז "- באם תבחרו. כדי לבצע את הניקוז" הפסקה/התחלה"
 .)במיוחד פריטי משי ( מדיממושך

  
 " חסכון"לחצן 

 נשמר השילוב המיטבי של תוצאות הכביסה עם חסכון , כה קלה של התכניתבאמצעות שינוי הפרופיל הטמפרטורה והאר
 .באנרגיה

 אפשרות זו מומלצת לפריטים על לכלוך מועט. 
  מעלות15-20(ודאו שהדטרגנט מתאים לתכניות במים קרים .( 
  

  "תכנית נמרצת"לחצן 
  הלבנהמלחי  אין להשתמש בכלור או .מחמצניםהאפשרות מתאימה לשימוש עם מסירי כתמים!    
  למשל , אבקה( להשתמש בתוסף כביסה להסרת כתמים תרצו אם זובחרו באפשרות השתמשו באפשרות זו עם מכונה מלאה

 . תוצאות כביסה והסרת כתמים טובות יותרלהשגת את יעילות התוסף מגבירה אפשרות זו -") ווניש-קליה"
 דקות15 עד 10 -אפשרות זו מאריכה את זמן הכביסה בכ . 
  

 ת התחלת התוכניתהשהיי
 . ובמיוחד בשעות של תעריפי חשמל מוזלים, מאפשרת לכם להפעיל את המכונה בזמן הרצוי לכם" השהיית התחלה"
 מהירות סחיטה ואפשרויות נוספות, בחרו תוכנית כביסה. 
  כאשר ותיכבה , תואר" השהיית התחלה"ליד לחצן נורית החיווי . ובחרו את ההשהיה הרצויה" השהיית התחלה"לחצו על לחצן

 .תתחיל תוכנית הכביסה
  לאחר סיום זמן ההשהיה והתחלת .  הספירה לאחור של זמן ההשהיהתתחיל "הפסקה/הפעלה " על לחצןשתלחצולאחר

 .יופיע הזמן הנותר לסיום תוכנית הכביסהובמקומה , הספירה לאחור של זמן ההשהיה תיעלם מהצג, תוכנית הכביסה
  לחיצה באמצעותמראש  ההשהיה שהוגדרו  להפחית את מספר שעותתוכלו  ,"הפסקה/ההפעל"  על לחצןשתלחצולאחר 

 ".השהיית התחלה"חוזרת על לחצן 
  תוכנית כביסההתחלת "עיינו בסעיף  (תוכנית הכביסההפעילו את.("  
  
  

 התחלת התוכנית 
  .תואר "ההפסק/התחלה " נורית החיווי בלחצן ";הפסקה/התחלה"פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן 

 בסיום .ניקוז/סחיטה, שטיפה, תקדם דרך שלבי כביסהתו, את השלב הנוכחי בתכניתתחווה  התקדמות תכנית הכביסה נורית חיווי
  .התכנית הנוריות יכבו
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 " נעולהדלת "חיווי 
המכסה נשאר , פעילהכביסה הכנית וכל עוד ת. לפתוח את המכסהלציון שלא ניתן  תואר נורית חיווי, כביסהכנית ו תחילת תלאחר
פעלו בהתאם תכנית הבמקרה של צורך דחוף לפתוח את המכסה במהלך .  אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותוובשום מקרהנעול 

  ".שהסתיימהכנית פעילה לפני ות) איפוס(ביטול ": סעיףלהנחיות ב
  

  )נעילת ילדים(הפעלת מצב בקרת הורים 
  .י הילדים"על מנת למנוע שינוי בשוגג של התכנית עניתן לנעול את לחצני המכונה בפנל הבקרה 

  יאיראיקון .  שניות כדי להפעיל מצב נעילה3לחצו במקביל על לחצני נעילת התכנית במשך . 
 חזרו על הפעולה, לביטול הנעילה.  
  

 נוריות חיווי תקלה 
  .16בעמוד " איתור ותיקון תקלות"עיינו בפרק , במקרה של תקלה

  

  ניקוי משאבה 
ניקוי "פרק עיינו ב( לנקות את המסנן או יש צורך/ ו, או חסום  בדקו האם צינור ניקוז המים מפותל . נשאבים החוצהאינם מי הכביסה

  ).בהוראות השימוש" המסנן

  "ברז מים סגור"חיווי 
איתור "עיינו בפרק . גור או שצינור כניסת המים חסוםתכן שברז המים ס יי; מדיזרימת המים חלשהאו , אין אספקת מים למכונה

  .בהוראות השימוש" תקלות

  "שירות"
  .בהוראות השימוש" איתור תקלות"עיינו בפרק  . ברכיב חשמליכנראה קיימת תקלה, מוארת" שירות "נורית החיוויאם 

  

 תוכנית הסיום 
 המילה , תכבה" דלת נעולה"נורית ,בסיום תוכנית כביסהENDדקות המכונה תכבה כדי לחסוך בחשמל15-לאחר כ.  תוצג . 
   ".Off" כבוי סובבו את בורר התכניות למצב  .1
  .סגרו את ברז המים  .2
 .הוציאו את הכביסהואת התוף ו המכסהפתחו את   .3
  .לאפשר לתוף להתייבש י כדהמכסה פתוחהשאירו את   .4
  

  חיווי עודף דטרגנט 
אם . בפעם הבאה השתמשו בכמות קטנה יותר. איר בסיום התכניתמ האיקון , רגנט בכמות גדולה מדי של דטכשמשתמשים

איתור ותיקון תקלות בעמוד "עיינו בפרק , במקרה זה. סימן שעודף קצף מפריע לתכנית,  מופיעה בצגFODהסמל מאיר והמילה 
16.  
 

 תוכניתהלאחר תחילת , ותהטמפרטורה והאפשרויות הנוספ, שינוי התוכנית
 . תהבהבשל הלחצן נורית החיווי . להפסקת תוכנית הכביסה "הפסקה/התחלה"לחצו על לחצן   .1
 . הצורךבמידת,  ובמהירות סחיטה אחרת'בחרו את הטמפ, באפשרויות נוספות, בחרו בתכנית אחרת  .2
אין להוסיף .  את התכנית הקודמתפסקתםה מהשלב בו תמשיךהתכנית החדשה . "פסקהה/הפעלה" על לחצן שובלחצו   .3

  . כביסה עבור התכנית החדשהתכשיר  
 

 תוכנית פעילה לפני סיומה) איפוס(ביטול 
  .  תבטל את תוכנית הכביסה לפני סיומה"ניקוז/איפוס"על לחצן לחיצה 

 תוכלו לפתוח את הדלתינוקזו לפני שהם , במכונהנותרו אם מים ;  לפחות שניות3 -כמשך  ב"ניקוז/איפוס"ו על לחצן לחצ.   
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  רשימות אישיות
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