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  התקנה
  

  .הוראות ההפעלהצרפו אליו את חוברת , במקרה של מכירת המכשיר או העברתו. שמרו על מדריך זה במקום בטוח לשימוש עתידי
  .שימוש ובטיחות, הם מספקים מידע חיוני על התקנה, קראו את הוראות ההפעלה בעיון רב

  

  פתיחת האריזה וייצוב המכונה
  
  

  פתיחת האריזה
 .פתחו את אריזת מכונת הכביסה .1
 , אין להתקינה, במידה והמכונה ניזוקה. בדקו האם המכונה ניזוקה בעת העברתה .2

 .ת מוסמךפנו למרכז שרו      
 ברגי ההגנה ואת הגומי הממוקמים בחלק האחורי השל  ארבעתהסירו את  .3

  .המכונה
 .י תקעי הפלסטיק המסופקים"אטמו את החורים ע .4
 תזדקקו להם שוב בעתיד כאשר תרצו להעביר, שמרו את כל חלקי המכונה .5

  .את המכונה למקום אחר
  
  

  !חומרי האריזה אינם משחק ילדים
  
  
  
  

  יסהייצוב מכונת הכב
 .רהיטים או ציוד אחר, התקינו את מכונת הכביסה על רצפה שטוחה מבלי להשעינה על קירות .1
 שחרור הרגליים" ניתן לפצות על חוסר האיזון ע, במידה והרצפה אינה מאוזנת לחלוטין .2

  יש להקפיד על נטייה בזווית של ). ראו ציור(הקדמיות המתכווננות של מכונת הכביסה 
  .עבור מכונת הכביסהמעלות לכל היותר  2

  
  

  במידה. ייצוב נכון של מכונת הכביסה יספק יציבות וימנע רעידות ורעשים בעת הפעלת המכונה
  .השאירו מרווח מספיק לאוורור מתחת למכונת הכביסה, ותמקמו את המכונה על שטיח

  
  
 
  

  חיבורי המים והחשמל
  
  
  

  חיבור כניסת צינור המים
 ור אל צינור כניסת המים והבריגו אותו אל בצי A - חברו את האטם המסומן ב .1

  אפשרו, בטרם תבצעו את החיבור). ראו ציור( 3/4י תושבת "ברז המים הקרים ע
  .למים לזרום בחופשיות עד שיהיו נקיים

 חברו את הצד השני של צינור המים אל מכונת הכביסה והבריגו אותו אל כניסת המים .2
  בחלק הימני העליון אשר בחלק האחוריכניסה זו ממוקמת . הקרים במכונת הכביסה

  ).ראו ציור. (של מכונת הכביסה
 .וודאו שאין קיפולים בצינור .3

  
  
  

  פירוט בעמודים(לחץ המים בברז צריך להיות בטווח הערכים המצוינים בתווית הנתונים הטכניים 
  ).הבאים

  .אנא פנו לטכנאי שרות מוסמך, במידה וצינור המים אינו ארוך מספיק
  .שתמש בצינורות משומשיםאין לה

  .השתמשו רק בצינורות המסופקים עם המכשיר
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  ור חלקי מכונת הכביסהאית
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .להוספת חומרי ניקוי ומרכך כביסה: תא חומרי הניקוי
תהבהב באיטיות בצבע ירוק כדי ,  Start/Pauseנורית החיווי . לחצו על מקש זה להדלקה וכיבוי של המכונה:  )On/Off(כיבוי /מקש הפעלה

לחיצה קצרה על מקש זה לא , שניות 2לחצו על מקש זה והשאירו אותו לחוץ למשך , הכביסה מחזורן לכיבוי המכונה בזמ. לציין שהמכונה דולקת
  .התכנית תבוטל, כביסהמחזור הבמידה ותכבו את המכונה במהלך . תכבה את המכונה

  לבחירת מחזור השטיפה :  חוגת תכניות השטיפה
  .יישאר דולק מקש התכונה שנבחרה, לבחירת התכונות הזמינות: מקשי התכונות

  .לחצו על מקש זה לבחירת מהירות הסחיטה או לביטול הסחיטה : )Spin(מקש בחירת מהירות הסחיטה 

  .לקביעת הטמפרטורה : מקש הטמפרטורה

  .עצמת הייבוש או הזמן הנותר יופיעו בתצוגה. לחצו על מקש זה להגברה או הנמכה של עצמת הייבוש:  מקש ייבוש
לאחר . לחצו על מקש זה לתחילת מחזור השטיפה, כאשר נורית החיווי הירוקה מהבהבת באיטיות : עם נורית חיווי ►|| עצירה/מקש הפעלה
במידה והסמל . נורית החיווי תהבהב בכתום, לחצו על מקש זה שוב, לעצירה של מחזור השטיפה. הנורית תידלק באופן קבוע, שהמחזור החל

  .לחצו על מקש זה שוב, לתחילת מחזור השטיפה מהנקודה בה הופסק .ניתן לפתוח את דלת המכונה, לא מואר 
  

מצוידת במערכת אוטומטית למעבר למצב המתנה אשר , בהתאם לתקנות החיסכון באנרגיה, מכונת כביסה זו): Standby(מצב המתנה 
  .שהמכונה תידלק כיבוי והמתינו עד/לחצו לחיצה קצרה על מקש הפעלה. מאופשר לאחר כמה דקות ללא פעילות במכונה

  
  

  תצוגה
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ר השטיפה הנוכחי משך זמן התכניות הזמינות והזמן הנותר למחזו. התצוגה שימושית בעת קביעת תכנית שטיפה במכונה והיא מספקת מידע רב
  . בתצוגההספירה לאחור של התכנית שנבחרה תופיע , במידה והופעלה תכונת הפעלה באמצעות השהיה. 'יופיעו באזור א

  .מהירות הסחיטה ורמת הייבוש של המחזור שנבחר, לחצו על המקש המתאים תאפשר לכם להציג את הטמפרטורה המרבית, יתרה מכך

  לוח המקשים
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  .של התצוגה' יופיעו באזור ב, השלב הנוכחי ומחזור הייבוש במידה וקיים, לאחר שהמחזור החל, השלבים שנקבעו למחזור הנוכחי
במידה והופעלה השהייה . התצוגה תציין את הזמן הנותר עד לסיום מחזור הכביסה,  לתחילת התכנית  Start/Resetלאחר שלחצתם על מקש 

  .זמן ההשהיה יצוין בתצוגה, )י קוצב הזמן להשהיה"ע(
 

  שטיפה ראשית    
 
  

  שטיפה משנית    
  
  

  ניקוז/סחיטה    
  
  

  ייבוש    
  

התצוגה , יידלק במידה והסמל :התחתון של התצוגה Cיופיעו באזור  , " סחיטה", " ייבוש", " טמפרטורה"הסמלים המתאימים ל

  .התצוגה תציג את ערך הסחיטה, יידלק במידה והסמל . יידלק כאשר הגדרות הייבוש כוונוהסמל . תציג את ערך הטמפרטורה
 

  :   מנעול הדלת
המתינו עד שסמל זה יכבה מעצמו לפני , מניעת נזקיםל. דלת מכונת הכביסה נעולה כדי למנוע את פתיחתה בטעות, כאשר סמל זה פעיל

ניתן לפתוח , ייכבה במידה והסמל , Start/Pauseלחצו על מקש , דלת המכונה במהלך תכנית הכביסה תיחתלפ .שתפתחו את דלת המכונה
  . את דלת המכונה

  

  הפעלת תכנית שטיפה או ייבוש
 
 .תהבהב באיטיות בצבע ירוק Start/Pauseי נורית החיוו,  על מקש לחצו . הדלקת מכונת הכביסה .1
וודאו שאינכם עוברים את הכמות המרבית המותרת כפי , הכניסו את הכביסה. פתחו את דלת המכונה. הכנסת הכביסה למכונה .2

 .שמצוין בטבלת התכניות
כביסה וחומרי "פי שמתואר במשכו החוצה את מגרת חומרי הניקוי ושפכו את חומרי הניקוי לתאים המתאימים כ .הכנסת חומרי ניקוי .3

 ".ניקוי
 .סגרו את הדלת .4
 .משך התכנית יופיע בתצוגה. קבעו את חוגת תכניות השטיפה ומהירות הסחיטה עבור מחזור הכביסה .בחירת מחזור השטיפה .5
 : השתמשו במקשים המתאימים. התאמה אישית של מחזור השטיפה .6

ה אוטומטית את הערכים המרביים של הטמפרטורה ומהירות המכונה מציג. או מהירות הסחיטה/שינוי הטמפרטורה ו  •
ניתן . או את ההגדרות הנפוצות ביותר במידה והן מתאימות למחזור השטיפה שנבחר, הסחיטה שנקבעה עבור מחזור השטיפה

ת ניתן להפחית את מהירו". Off" עד להגעה להגדרות השטיפה הקרה , להנמיך את הטמפרטורה באמצעות לחיצה על מקש 

 .הערכים המרביים ישוחזרו, במידה ותלחצו על מקשים אלו שוב. הסחיטה באמצעות לחיצה על מקש 

המכונה תבחר את מחזור הייבוש המרבי אשר מתאים , בפעם הראשונה שתלחצו על מקש זה.  הגדרות מחזור הייבוש •
ניתן ) . Off(ת זמן הייבוש עד לכיבוי מלא יקטינו את עצמת הייבוש ואלחיצות נוספות על מקש זה . למחזור השטיפה שבחרתם

 :י"לקבוע את הייבוש עפ
A – ייבוש לגיהוץ : י רמת הייבוש הרצויה של הכביסה"עפIron Dry):( הכתובית , מתאים לבגדים המיועדים לגיהוץA1  תופיע

. תופיע בתצוגה  A2הכתובית , אידיאלי עבור בגדים אשר אין צורך בייבוש מלא שלהם ):Hanger Dry(ייבוש לתלייה . בתצוגה
יבש . תופיע בתצוגה A3הכתובית , מתאים לכביסה אשר מוחזרת לארון ללא גיהוץ ):Cupboard Dry(ייבוש לאחסון בארון 

תופיע  A4הכתובית , כמו מגבות וחלוקים, מתאים עבור פריטים אשר יש צורך בייבוש מלא שלהם ):Extra Dry(במיוחד 
  .בתצוגה

B -   במידה ועומס הכביסה שתרצו לכבס ולייבש גדול מהעומס המרבי המותר. דקות 180 -ל 30פרק זמן קבוע שבין מבוסס על, 
בצעו את ההנחיות , בנקודה זו. חלקו את הפריטים לקבועות והחזירו חלק מהם לתוף, בחרו מחזור שטיפה  ולאחר שתסיים 

  .שאר הכביסהחזרו על התהליך עבור ". ייבוש בלבד"המסופקות עבור מחזור 
  .פרק זמן לקירור תמיד מתווסף בסיום כל מחזור ייבוש :הערה

ניתן לקבוע את רמת או זמן . בהתאם לסוג הבד) 11-12-13(השתמשו בבורר התכניות לבחירת מחזור ייבוש  – "ייבוש בלבד" •

 .הייבוש באמצעות מקש 

נורית החיווי , להפעיל את התכונה לחצו על המקש כדי. שינוי הגדרות מחזור השטיפה, תכנית חסכונית  •
 .נורית החיווי תכבה, לחצו על המקש שוב לביטול התכונה. המתאימה תידלק

במידה והתכונה אינה . נורית החיווי תהבהב והתכונה לא תופעל, במידה והתכונה שנבחרה אינה מתאימה למחזור השטיפה
ה של התכונה הראשונה שנבחרה תהבהב ורק התכונה השנייה נורית החיווי המתאימ, תואמת לתכונה אחרת שנבחרה קודם לכן

  .או על משך תכנית השטיפה/ייתכן והתכונה שנבחרה תשפיע על ערך הקיבולת המרבית המומלצת ו. תופעל
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וסמל מנעול הדלת , נורית החיווי המתאימה תידלק בירוק ותישאר דולקת באופן קבוע.  Start/Pauseלחצו על מקש . התחלת התכנית .7

נורית החיווי ( Start/Pauseמייבש באמצעות מקש  - לשינוי מחזור השטיפה במהלך התכנית עצרו את מכונת הכביסה. יופיע 
לפתיחת דלת המכונה . שוב Start/Pauseלאחר מכן בחרו את מחזור השטיפה הרצוי ולחצו על מקש ). תהבהב באיטיות בצבע כתום

לחצו על מקש . ניתן לפתוח את הדלת, כבוי במידה וסמל הנעילה , Start/Pauseלחצו על מקש , במהלך מחזור השטיפה
Start/Pause שוב להפעלה מחדש של מחזור השטיפה מהנקודה בה הופסקה. 

ניתן , יכבה כאשר סמל הנעילה , שתופיע בתצוגה ENDסיום מחזור השטיפה יצוין באמצעות הכתובית . סיום מחזור השטיפה .8
לחצו על , במידה ותרצו לבטל את מחזור השטיפה שכבר החל .תחו את דלת המכונה והוציאו את הכביסהפ. לפתוח את דלת המכונה

 .מחזור השטיפה ייפסק והמכונה תכבה. והשאירו אותו לחוץ מקש 
      

  טבלת תכניות השטיפה
  

ר 
חזו

מ
פה

טי
ש
ה

  

תאור מחזור 
  השטיפה

' טמפ
מרבי
  ת

)C°(  

מהירות 
מרבית 

  )ד"סל(

משך זמן   )ג"ק(עומס מרבי   חומרי ניקוי ייבוש
מחזור 
שטיפה   השטיפה

 מקדימה
מרכך   שטיפה

  בדים
  חסכוני  רגיל

  יומי
כותנה עם שטיפה   1

בדים  :מקדימה
  .לבנים בלכלוך כבד

90°  1200  ●  ●  ●  ●  7   -  

גה
צו
בת

ה 
יק
בד
 ל
תן
 ני
פה
טי
ש
 ה
ור
חז
 מ
שך

מ
  

לבנים : כותנה  2
  .בלכלוך כבד

90°  1200  ●   -  ●  ●  7   -  

לבנים  ):1(כותנה  2
בלכלוך כבד ובדים 
  .צבעוניים עמידים

60° 1200  ●   -  ●  ●  7   -  

לבנים  ):2(כותנה  2
בלכלוך כבד ובדים 
  .צבעוניים עדינים

40° 1200  ●   -  ●  ●  7   -  

לבנים : כותנה  3
בלכלוך כבד 

  .וצבעוניים עמידים

60° 1200  ●   -  ●  ●  7  3.5  

 ):3(כותנה צבעונית  4
לבנים בלכלוך קל 

  .עדינים וצבעוניים

40° 800  ●   -  ●  ●  7  3.5  

בדים : סינטטיים  5
צבעוניים עמידים 

  בלכלוך קל

60° 800  ●   -  ●  ●  3  2  

  מיוחד
, עבור צמר: צמר  6

  .'קשמיר וכו
40° 800     -  ●  ●  1.5   -  

עבור : וילונות/משי  7
, ויסקוז, פריטי משי

  .הלבשה תחתונה

30° 0     -  ●  ●  1   -  

  -   3  ●  ●  -   ●  800 40°  ינס'ג  8
  -   3  ●  ●  -     600  30  ספורט קל  9
 2עד   ●  ●  -     600  30  נעלי ספורט  10

  זוגות
 -  

  ייבוש
  -   5      -   ●  -   -   ייבוש כותנה  11
ייבוש פריטים   12

  סינטטיים
 -   -  ●   -      3   -  

שטיפה וייבוש   13
  מהירים

 -   -  ●   -      0.5   -  

  מחזורי שטיפה חלקיים

 
    -   7      -   ●  1200  -   שטיפה

 
    -   7      -   ●  1200  -   סחיטה

 
    -   7  -   -   -   -   0  -   ניקוז
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  .המידע המופיע בטבלה נועד לשמש להדרכה בלבד
  

  :עבור כל מכוני הבדיקה
 .60°Cבטמפרטורה של  2קבעו את מחזור הכביסה : EN 50229בדיקת מחזור הכביסה בהתאם לתקנה  .1
 .40°Cבטמפרטורה של  2קבעו את מחזור כביסה : מחזור שטיפה ארוך עבור כותנה .2
  .40°Cבטמפרטורה של  4קבעו את מחזור כביסה : מחזור שטיפה קצר עבור כותנה .3

  
  אפשרויות שטיפה

  )EcoTime( חיסכון בזמן
זו  התכונ. הטמפרטורה והמים עבור עומס כביסה מופחת של כבסים בלכלוך קל ובדים סינטטיים, בחירה באפשרות זו תאפשר כיוון סיבוב התוף

  .אנו ממליצים להשתמש בחומר ניקוי נוזלי המתאים לכמות הכבסים שתכבסו. ולחסוך מים וחשמלת זמן מאפשרת לכם לכבס בפחו

  .,  ,1,2,6,7,8,9,10,11,12,13: לא ניתן להשתמש בתכונה זו בשילוב מחזורי השטיפה הבאים
  

  גיהוץ קל 
מכונת , השטיפהבסיום מחזור . ווצרות הקמטים בבדיםמחזור השטיפה ומחזור הסחיטה ישונו כדי להפחית את הי, י בחירה בתכונה זו"ע

השניה , הראשונה בירוק(יהבהבו   Start/Pause –) Easy Iron(נורית החיווי עבור גיהוץ קל , מייבש תבצע סיבובים איטיים של התוף /הכביסה
  . Easy Ironאו על מקש  Start/Pauseלחצו על מקש , לסיום המחזור. )בכתום

  . יהבהבו Start/Pause - ו Easy Ironונוריות החיווי כאשר הכביסה בהשריה המכונה תסיים את מחזור השטיפה , 7ה עבור מחזור שטיפ
  .Easy Ironאו על מקש   Start/Pauseלחצו על מקש , וציא את הכביסהכדי שניתן יהיה לה, לניקוז המים

 , ,6,9,10,11,12,13  :להשתמש בתכונה זו במחזורי כביסה לא ניתן
  

  שטיפה נוספת 
  .שימושי במיוחד לבעלי עור רגיש. יעילות השטיפה תגבר ותובטח הסרה אופטימלית של חומרי הניקוי, י בחירה בתכונה זו"ע

   , ,11,12,13.: לא ניתן להשתמש בתכונה זו במחזורי כביסה
  

  י השהיה "הפעלה ע
כאשר אפשרות זו . באופן חוזר  עד שתגיעו לזמן ההשהיה הרצוי לחצו על המקש המתאים, לקביעת זמן השהיה למחזור השטיפה שנבחר

  .תופיע בתצוגה  Offלחצו על המקש עד שהכתובית , להסרת ההשהיה. נורית החיווי המתאימה תישאר דלוקה, הופעלה
  .ניתן להשתמש בתכונה זו בשילוב כל מחזורי השטיפה

  
  
  

  הכביסה וחומרי הניקוי
  
  

  תא חומרי הניקוי
כמות גדולה מדי של חומרי ניקוי לא תביא בהכרח ליעילות בשטיפה ולמעשה . יסה טובות תלויות גם בכמות הנכונה של חומרי הניקויתוצאות כב

  .תגרום להצטברות בתוך המכונה ואף לזיהום סביבתכם
  

  .אין להשתמש בחומרי ניקוי עבור כביסה ידנית מאחר והם יוצרים כמות גדולה מדי של קצף
  

  :י החלוקה הבאה"חומרי הניקוי ושפכו את חומרי הניקוי ומרכך הכביסה עפפתחו את תא 
  

  ).אבקה(חומר ניקוי עבור השטיפה המקדימה : 1תא 
  

  ).אבקה או נוזל(חומר ניקוי עבור השטיפה הראשית : 2תא 
  .יש לשפוך אותו לתא מייד לפני תחילת מחזור השטיפה, במקרה של נוזל ניקוי

  
  ).'יסה וכומרכך כב(תוספים : 3תא 

  .מלאו מרכך כביסה בכמות שלא תעבור את גובה הרשת
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  הכנת הכביסה
 הפרידו בין בדים צבעוניים. י סוג הבגד והסמל שעל הבד"חלקו את הכביסה שלכם עפ •

  .ללבנים
 .רוקנו את כל הכיסים בבגדים וודאו שאין כפתורים רופפים •
 יחס למשקל הבגדים כאשראין לעבור את המשקל המקסימלי הרשום מטה אשר מתי •

  :הם יבשים
  .ג לכל היותר"ק 7: עמידיםבדים 

  .ג לכל היותר"ק 3: בדים סינתטיים
  .ג לכל היותר"ק 2: בדים עדינים

  .ג לכל היותר"ק 1.5: צמר
  .ג לכל היותר"ק 1: משי

  
  ?כמה שוקלת הכביסה

  .גרם 400-500סדין אחד  
  .גרם 150-200ציפית לכרית 
  .רםג 400-500מפת שולחן 
  .גרם 900-1,200חלוק אמבט 

  .גרם 150-250מגבת 
  

  פריטים מיוחדים
, לתוצאות מרביות".  כביסה ידנית בלבד"גם עבור פריטים הנושאים את התווית , 6עבור כל פריטי הצמר יש לכבס באמצעות תכנית : צמר

  .ג של כבסים"ק 1.5השתמשו בחומרי ניקוי מיוחדים והכניסו עד 
אנו ממליצים להשתמש בחומר ניקוי מיוחד הנועד לכביסה של פריטים . לכביסת כל פריטי המשי 7ור שטיפה מיוחד השתמשו במחז: משי

  . עדינים
  . 7השתמשו בתכנית . ת והכניסו אותם לתוך ציפית של כריתוקפלו וילונ: וילונות

  .8השתמשו בתכנית . הפכו את הפריטים בטרם הכביסה והשתמשו בנוזל כביסה: ינס'ג
עבור תוצאות מיטביות אנו ממליצים שלא לעבור את ). 'מיזעים וכו, מכנסיים קצרים(נועד לבגדי ספורט בלכלוך קל  ):9מחזור שטיפה (ורט קלספ

  .אנו ממליצים להשתמש בחומר כביסה נוזלי בכמות המתאימה לחצי מעומס הכבסים. בהתאם למצוין בטבלת התכניות, עומס הכבסים המרבי
  .זוגות נעליים יחד 2- לתוצאות מיטביות אין לכבס יותר מ. נועד לנעלי ספורט: )10ור שטיפה מחז(נעלי ספורט

ניתן להשתמש במחזור זה לשטיפה וייבוש . נועד לשטיפה וייבוש של פריטים בלכלוך קל במהירות ):13מחזור שטיפה (שטיפה מהירה וייבוש 
צווארונים , השתמשו בחומר ניקוי נוזלי והסירו חפתים, תוצאות אופטימליות להשגת. דקות 40- ג ב"ק 0.5של פריטים במשקל כולל של עד 

  .וכתמים מהבדים
  

  מערכת איזון הכביסה
התוף מסתובב באופן מתמשך במהירות , כדי להימנע מטלטלות מיותרות וכדי לפזר את הכביסה באופן שווה, לפני כל הפעלה של מחזור כביסה

. המכונה תפחית את מהירות סיבוב התוף, הכביסה לא תאוזן היטב, במידה ולאחר כמה ניסיונות. פהמעט גבוהה יותר מאשר מהירות השטי
כדי לשפר את פיזור עומס . מייבש תבצע את תהליך האיזון במקום לבצע סחיטה/מכונת הכביסה, במידה ועומס הכביסה לא מאוזן בצורה קיצונית

  .טניםאנו ממליצים לערבב בין פריטים גדולי וק, הכביסה
  

  עצות ואמצעי זהירות
  

  .המידע הבא מסופק לבטיחותכם ויש לקרוא אותו בעיון רב. מכונת הכביסה תוכננה ונבנתה בהתאם לתקנות בטיחות בינלאומיות
  

  בטיחות כללית
 .מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא מקצועי ואין לשנות את תכונותיו •
 .הוראות ההפעלה המסופקות בחוברת זוי מבוגרים ובהתאם ל"יש להשתמש במכשיר זה רק ע •
 .אין לגעת במכונת הכביסה כאשר הנכם יחפים או בידיים או רגליים רטובות •
 .משכו את תקע החשמל בלבד. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את תקע החשמל מהשקע בקיר •
 .אין לפתוח את מגירת חומרי הניקוי כאשר המכונה פועלת •
 .מאחר והמים מגיעים לטמפרטורות גבוהותאין לגעת בצינור הניקוז  •
 .הדבר עלול לגרום לנזק למנעול הבטיחותי אשר תוכנן למנוע פתיחה בטעות של דלת המכונה, אין להפעיל כוח על דלת המכונה •
 .אין לגעת בחלקים הפנימיים של המכונה או לנסות ולתקן אותה, במקרה של תקלה •
 .עלתהרחיקו ילדים ממכונת הכביסה כאשר היא פו •
 .דלת המכונה נוטה להתחמם בעת מחזור השטיפה •
אין לנסות ולהעביר את המכונה לבדכם . היעזרו בשניים או שלושה אנשים וטפלו במכונה בזהירות, בעת הצורך בהעברת המכונה •

 .מאחר והיא כבדה מאוד
 .וודאו שהתוף ריק, בטרם תכניסו כביסה למכונה •
 .להתחמםדלת המכונה נוטה , במהלך מחזור הייבוש •
 .אין להשתמש במייבש לייבוש פריטים אשר כובסו בחומרים מתלקחים •
 .קלקר או חומרים דומים, אין להשתמש במייבש לייבוש גומי •
  .וודאו שברז המים פתוח טרם הפעלת מחזורי שטיפה •
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  אשפה
 .היפטרו מחומרי האריזה תוך שמירה על תקנות מקומיות כך שניתן יהיה למחזר את חומרי האריזה •
דורשות לא להשליך אשפת ציוד אלקטרוני יחד עם אשפה , הקשורות לאשפת ציוד אלקטרוני EC/2002/96תקנות האירופאיות ה •

יש לפנות לרשות המקומית . יש לאסוף מכשירים ישנים בנפרד כדי להבטיח מחזור יעיל ולהפחית סכנת לבריאות הציבור. רגילה
 .לקבלת מידע אודות מחזור ציוד חשמלי

 
  ידנית של דלת המכונה פתיחה

  :בצעו את השלבים הבאים, במידה ולא ניתן לפתוח את דלת המכונה עקב הפסקת חשמל או קצר ותרצו להוציא את הכביסה
 

 .נתקו את תקע החשמל מהשקע בקיר .1
 הסירו את המים העודפים, במידה ולא. וודאו שרמת המים במכונת הכביסה נמוכה מגובה הדלת .2

 .י שמתואר באיורורוקנו אותו לדלי כפ
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 מייבש-הסירו את מכסה הלוח הקדמי בחלק התחתון של מכונת הכביסה, באמצעות מברג .3
  ).ראו איור(

  
  
  
  
  
  
  
  

 .משכו כלפי מטה ואת הדלת בו זמנית.  שהקשר מפלסטיק ישוחרר ממיקומועד , משכו החוצה באמצעות הלשונית כפי שמתואר באיור .4

  
    

  .דאו שינעל היטב בטרם תדחפו אותו אל המכונהוו, מקמו מחדש את הלוח .5
 
  

  ניקוי ותחזוקה
  
  

  ניתוק אספקת המים או החשמל
 .כך תימנעו את שחיקת מערכת המים של המכונה וכמו כן גם נזילות. סגרו את ברז המים לאחר כל שטיפה •
 .נתקו את המכשיר משקע החשמל בטרם תנקו אותו או לפני ביצוע עבודות תחזוקה •

  
  מייבש/כונת הכביסהניקוי מ

  . י מטלית רכה ספוגה במעט מים פושרים וסבון"יש לנגב את החלקים החיצוניים של המכונה ע
  .אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים שורטים

 
  ניקוי תאי חומרי הניקוי

  חזרו על . שטפו אותו תחת מים זורמים). ראו ציור(י משיכתו "הסירו את תא חומרי הניקוי ע
  .ו לעתים קרובותפעולה ז
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  תחזוקת הדלת והתוף של המכונה
 .השאירו את דלת המכונה פתוחה כדי למנוע הצטברות ריחות לא נעימים

  
  ניקוי המשאבה

  .מכונת הכביסה מצוידת במנגנון ניקוי עצמי של המשאבה אשר אינו דורש תחזוקה כלשהי
  לתא המגן על המשאבה אשר ממוקםעלולים ליפול ) כמו מטבעות או כפתורים(פריטים קטנים , לעתים

  .בחלק התחתון
  

  .וודאו שמחזור השטיפה הסתיים ונתקו את המכשיר משקע החשמל
 

  :על מנת להוציא חפצים שנפלו לתוך תא המגן
 י משיכתו מהצדדים "הסירו את הבסיס שבתחתית שממוקם בחזית המכונה ע .1

 ).ראו איור(באמצעות הידיים       
  
  
  
  
  
  
  
  

 י סיבוב נגד כיוון"את המכסה ע הבריגו החוצה .2
  ,מעט מים עלולים לצאת החוצה). ראו ציור(השעון 

  .הדבר תקין
  

 .נקו את פנים התא ביסודיות .3
 .הבריגו את המכסה חזרה .4
 .החזירו את הלוח הקדמי למקומו והדקו אותו היטב .5

  
  

  בדיקת צינור כניסת המים
לחץ המים חזק מאד , בעת מחזור השטיפה. החליפו אותו מיידית, ינו בסדקיםבמידה ותבח. בדקו את צינור כניסת המים לפחות אחת לשנה

  .וסדקים בצינור עלולים לגרום לפיצוץ הצינור
  

  .אין להשתמש בצינורות משומשים
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  תפעול תקלות
 

בטרם תפנו למרכז שרות , ור אותה בעצמכםבדקו האם התקלה מופיעה ברשימה הבאה וביכולתכם לפת, במקרה של תקלה במכונת הכביסה
  .מוסמך

  
  פתרון/ גורם אפשרי   הבעיה

 .המכשיר לא מחובר לשקע החשמל או שהמגע רופף •  .לא ניתן להפעיל את מכונת הכביסה
  .יש הפסקת חשמל •

 .דלת המכונה אינה סגורה היטב •  .לא ניתן להתחיל מחזור שטיפה
 .לא נלחץ On/OFFמקש  •
 .לא נלחץ) Start/Pause( עצירה/מקש הפעלה •
 .ברז המים לא נפתח •
  .נקבעה השהייה להפעלה •

 .צינור כניסת המים לא מחובר לברז •  .מכונת הכביסה אינה מכניסה מים
 .צינור המים מכופף •
 .ברז המים אינו פתוח •
 .לחץ המים אינו מספיק •
 .אין מים בברז •
  .לא נלחץ )Start/Pause(עצירה /הפעלהמקש  •

 .מ מהרצפה"ס 100 -ל 65צינור הניקוז לא ממוקם בגובה שבין  •  .מוציאה מים בהמשכיותמכונת הכביסה מכניסה ו
 .הצד החופשי של הצינור ממוקם מתחת למים •
 .מערכת הניקוז בקיר סתומה •
כבו את המכונה ופנו למרכז , סגרו את ברז המים, במידה והבעיה נמשכת •

לו להיעזר תוכ, ייתכן והבעיה היא בצינורות הניקוז בבית. שרות מוסמך
  .בחומרים מיוחדים לפתיחת סתימות

חלק מתכניות השטיפה דורשות . תכנית השטיפה שנבחרה אינה מכילה ניקוז •  .המכונה אינה מנקזת מים או אינה סוחטת
 .הפעלה ידנית של הניקוז

לחצו על מקש , להשלמת התכנית. הופעלה) Easy Iron" (גיהוץ קל" תכונת  •
 Start/Pause(עצירה /הפעלה

 .צינור הניקוז מכופף •
  .זרוע צינור הניקוז חסומה •

 .התוף לא מוקם היטב בעת ההתקנה •  .המכונה רוטטת באופן מוגזם בעת מחזור הסחיטה
 .מכונת הכביסה אינה מאוזנת •
  .מכונת הכביסה קרובה לרהיטים או לקיר •

 .צינור כניסת המים לא הוברג היטב •  .מכונת הכביסה נוזלת
 .תא חומרי הניקוי חסום •
  .צינור הניקוז לא מאובטח היטב •

כיבוי ומנעול הדלת מהבהבת /נורית החיווי על הפעלה
  .במהירות בו זמנית עם נורית חיווי אחרת

  .הדבר אינו תקין, פנו למרכז שרות מוסמך •

אמור להיות כתוב עליהם כי הם (חומרי הניקוי אינם מתאימים למכונת כביסה  •  .יש יותר מדי קצף
 ).יסה או לשטיפה ידנית ומכונת כביסהמתאימים למכונת כב

  .השתמשתם בכמות גדולה מדי של חומרי ניקוי •
 .המכונה אינה מחוברת לחשמל או שמגע התקע רופף •  המכונה אינה מייבשת

 .תקלה באספקת החשמל •
 .דלת המכונה אינה סגורה היטב •
 .הופעלה תכונת השהייה •
  ).Offמצב (המייבש כבוי  •

  

  שירות
  ותבטרם תפנו לקבלת שר

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

  .דרשו תמיד שירות מטכנאי שרות מוסמך
  

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

  .ניתן למצוא את המידע על תווית הנתונים הממוקמת בחלק האחורי של מכונת הכביסה
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