
הוראות הפעלה

מכונת כביסה

   TS-1262W 

 

 להזמנת טכנאי

 שירות אופן סרוויס

955-700-700-1 



  2



  3



  4

  

  תוכן עניינים
  6    לפני השימוש-  1פרק 

  6....................................................................................שימוש נכון במכונה
  7.......................................................................................................כללי

  8...................................................................ות ואמצעי זהירותהוראות בטיח

  11     חלקי המכונה-  2פרק 
  11.....................................................................................................חזית

  12.............................................................................................גב המכונה

  13    התקנה-  3פרק 
  13..........................................הסרת בורגי ייצוב התוף בזמן ההובלה והמשלוח

  15.............................................................................וון והתאמת הרגליותכי
  16........................................................................................חיבור לחשמל

  17...........................................................................חיבור צינור הזנת המים
  18............................................................................בור צינור ניקוז המיםחי

  19    פנל ההפעלה-  4פרק 
  20..................................................................................מגירת הדטרגנטים

  21.....................................................................מחיצות במגירת הדטרגנטים
  22........................................................................................בורר התכניות

  23   כיוונים והגדרות המכונה: 5פרק 
  23................................................................................כיוון השעה הנוכחית

  25..........................................................................................בחירת שפה
  27...........................................................................הגדרות תכנית חסכונית

  29..................................................................................כיוון עוצמת השמע
  30..................................................................................כיוון בהירות המסך

  30...............................................................................כיוון הניגודיות במסך
  31........................................................)ברירת המחדל(חזרה למצב הראשוני 

  32   כביסה: 6פרק 
  32..........................................................................................לפני הכביסה

  33...........................................................................סמלי כביסה בינלאומיים
  34.............................................................................הכנסת כביסה למכונה

  35..............................................................הוספת דטרגנט וכימיקלים נוספים
  36........................................................................................הפעלת תכנית
  36.........................................................................................בחירת תכנית



  5

  

  37   הסרת כתמים: 6פרק 
  40...........................................הכנות להפעלת תוכנית מותאמת לרמת הלכלוך

  43........................................................................................שטיפה נוספת
  44....................................................................אנטי אלרגיה: פונקציה נוספת
  45..........................................................................אל קמט: פונקציה נוספת
  46................................................................תכנית חסכונית: פונקציה נוספת
  48............................. מועד סיום התכניתבחירת/השהית תכנית: פונקציה נוספת

  50..................................................................................לחצן שמירה זיכרון
  Start/Pause..................................................................................56לחצן 
  57.............................................................הוספת כביסה לתוף/ירת תכניתעצ

  59......................................................................)נעילת ילדים(בקרת הורים 
  60......................................................................................חיישן חצי כמות

  61   טבלת התכניות: 7פרק 

  67   )סינטתית(בחירת פונקציות נוספות : 8פרק 
  69.................................................................)עדינים(בחירה בתכנית משנה 
  70.....................................................................)צמר(בחירה בתכנית משנה 
  71.......................................................)תכניות מיוחדות(בחירת תכנית משנה 

  73   תחזוקה וניקוי: 9פרק 
  74.......................................................................................מסנן המשאבה

  75..................................................................................מגירת הדטרגנטים
  76...........................................................................................תקע הסיפֹון
  76............................................................................................גוף המכונה

  76....................................................................................................התוף

  77   איתור ותיקון תקלות 10פרק 

  79    קודי תקלה ופתרונות אפשריים11פרק 



  6

  

   לפני השימוש- 1פרק 
  220-240V 50Hz  :תדר/ מתח הפעלה

  10A      :זרם
  0.1Mpa -' מינ/ 1Mpa -' מקס    :לחץ מים

  2200W    :הספק כולל
  )וםמקסימ (ג" ק10  :משקל כביסה יבשה
  ד" סל1200  'מהירות סחיטה מקס

  15    :מספר תכניות
  582: עומק / 597: רוחב / 845: גובה    )מ"במ(מידות 

  

  שימוש נכון במכונה
 אל תציבו את המכונה על שטיח או על משטח רך דומה. 
  עם יכולות חושניות) כולל ילדים(המכונה לא מיועדת להפעלה בידי אנשים ,

, או בידי אנשים ללא ניסיון או ידע בהפעלת המכונה, תמוטוריות או מנטליות מופחתו
 .טחונםיאלא אם עברו הדרכה מתאימה על ידי אדם האחראי לב

 הקפידו לפקח על הילדים כדי למנוע מהם את המשחק במכונה. 
 במקרה של תקלה בכבל הזינה התקשרו למחלקת השירות. 
 שתמשו בצינור אל ת. השתמשו רק בצינור אספקת המים החדש שמגיע עם המכונה

 .הישן
  ומעלה או בידי אנשים מאותגרים 8המכונה מותאמת להפעלה בידי ילדים מגיל 

או החסרים את הידע והניסיון אם הם נתונים לפיקוח או , חושית או שכלית, פיזית
 .כך שיבינו את הסכנות בשימוש בה, תודרכו בשימוש בטוח במכונה

 י ילדים ללא "התחזוקה לא יבוצעו עהניקוי ו. מנעו מהילדים את המשחק במכונה
 .פיקוח

יש לקרוא בעיון את האזהרות המופיעות עם סמל זה כדי להגן עליכם ועל בני   
  .'המשפחה מפציעה ומסכנות שקשורות בחשמל וכד  

 יבטל אוטומטית , שימוש מסחרי או תעשייתי. המכונה מיועדת לשימוש ביתי בלבד
 .את האחריות

 ת הכביסההרחיקו חיות מחמד ממכונ. 
 בזמן הב להשתמש מתכוונים אינכם אם גם, ונההמכ את חיצונית בדיקה בדקו 

  .הרכישה למועד בסמוך רק להגיש ניתן פגום מכשיר קבלת בגין תלונות. הקרוב
  הברגים שמשמים לקיבוע התוף בזמן 4לפני הפעלת המכונה יש לשחרר ממנה את 

נזקים . רעש ואף תקלות, עידותר, יהיו ויברציות, אם לא מסירים אותם. ההובלה
 .אלה אינם כלולים באחריות

  דליקה( חיצוניים מגורמיםהאחריות אינה מכסה נזקים שנגרמים הנגרמים כתוצאה, 
 ).'מזיקים שמכרסמים את החוטים וכד

 יש לשמור את החוברת הזו במקום נגיש לשימוש בעתיד במידת הצורך. 
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  0°-מתחת ל' בהם הטמפאזורים שב. קנזי עלול לההצינור הגמישבמקומות קריםC 

 .הסביבתית עלולה לפגוע בכרטיס האלקטרוני' הטמפ
 חפצים אלה . 'מהדקים וכד, מציתים, מטבעות, סיכות, יש לודא שבכיסים אין מחטים

 .יכולים לגרום נזק למכונה
 ללא כביסה" (על ריק" מומלץ לבצע תכנית כותנה ,לפני הפעלת תכנית עם כביסה (

 של מגירת הדטרגנטים על מנת לנקות 2 כמות דטרגנט בתא מספר 1/2  עם90°C-ב
 .מהאבק והלכלוך שנשארו משלב הייצוא וההובלה' הצנרת וכד, את התוף

  לאוויר במשך זמן ממושך תגרום חשופיםהשארת דטרגנט או מרכך כביסה 
הכניסו את , כדי למנוע זאת. להתייבשותם והידבקותם לדפנות מגירת הדטרגנט

 .גנט והמרכך ממש לפני התחלת מחזור הכביסההדטר
 יתכן שנשארו מעט מים במכונה אחרי ביצוע הבדיקות הנדרשות להבטחת האיכות .

 .זו אינה תקלה
 זכרו ששאריות חומר האריזה של המכונה עלולים להוות סכנה לילדים. 
 כביסה יש לבצע רק לכביסה מאוד מלוכלכת-שלב של קדם. 
 רגנטים בזמן שהמכונה פועלתאין לפתוח את מגירת הדט. 
 כדי ,שבחוברת ההפעלה הוראות את בעיון קראו אנא 

 על הקפדה תוךמכונה מה התועלת מירב את להפיק שתוכלו
  .הבטיחות הוראות

 ודאו שכל החלקים , לפני התקנה והצבת המכונה במקומה
נמצאים ובצעו בדיקה חזותית לודא שבזמן ההובלה לא 

', מכה וכד, קרה ויש נזקמב. נגרם שום נזק לגוף המכונה
אל תשמשו במכונה אלא התקשרו לחנות שבה רכשתם את 

 .דווחו על כך והתייעצו איתםהמכונה 
 חנות באת ההתקנה יש לתאם . ההתקנה וההצבה יתבצעו בידי טכנאי מוסמך בלבד

 . המכונהבזמן רכישת
  מתאימים לכביסה במכונהההמכונה מיועדת רק לכבס בגדים ובדים. 
  

 ליכל
  אם אינכם מתכוונים להשתמש במכונת הכביסה תקופה

נתקו אותה , )'ל וכד"נסיעה לחו, יציאה לחופשה(ממושכת 
סגרו את ברז כניסת המים והשאירו את , משקע החשמל

דלת המכונה פתוחה כדי לשמור את פנים המכונה יבש וכדי 
 .למנוע הצטברות של עובש וריחות לא נעימים

  בתוך המכונה מבלי שייגרם לה ניתן להשאיר מעט מים
 .נזק
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 נתקו תחילה את המכונה משקע החשמל וסגרו את , במקרה של קלקול או תקלה

 .אל תנסו לתקן לבד אלא התקשרו לתחנת השרות והזמינו טכנאי. הברז
 אל תעמיסו במכונה כבסים מעבר לקיבולת המרבית המומלצת. 
 האל תנסו לפתוח בכוח את דלת המכונה במהלך פעולת. 
 הדבר יכול לגרום נזק למכונה. אין להכניס ואין לכבס בגדים עם קמח. 
 אין להשתמש בכמות גדולה מדי או . יש לעיין בהוראות של יצרן הדטרגנט: מינון

יש למקם את המכונה כך שהדלת שלה תוכל .בדטרגנט שאינו מיועד למכונות כביסה
 .להיפתח בלי בעיה או מגבלה

 שבו היא מאווררת על מנת שלא תתחמם יתר על יש למקם את המכונה במקום 
 .המידה

  

  הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

אל תגעו בצינור , היות והמכונה מפיקה חום גבוה במחזור הכביסה! סכנת כוויות  
 .הניקוז או במי הניקוז  

  
  סכנות הקשורות לחשמל

 .אל תשתמשו במפצל שקע או במאריך כבל חשמל  
  
  
  
 

 . החשמל כבל או גיד פגוםאל תחברו לשקע  

משכו בתקע בלבד ואל , כשיש צורך בניתוק המכונה מהחשמל  
 .תמשכו את הכבל כדי למנוע סכנה  

  
  
  

אל תחברו ואל תנתקו את כבל החשמל לשקע עם ידיים   
 .רטובות  

רגליים יחפות או , אל תגעו במכונת הכביסה בידיים רטובות  
 .רטובות  
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יזוק יש להחליפו בכבל חדש ורק באמצעות חשמלאי מוסמך אם הכבל פגום או נ  
 .או נציג שירות  

  
  סכנות הקשורות להצפה

  .בדקו את קצב ועוצמת ניקוז המים מהמכונה לפני חיבור צינור הניקוז לכיור 
  נקטו בצעדים המתאימים כדי למנוע החלקת צינור הניקוז מהכיור או מנקודת ניקוז

 .המים במערכת הניקוז הביתי
 לחץ המים בצינור הניקוז יכול להזיז את הצינור מהמקום אם הוא לא מקובע היטב. 
 הוציאו את הפקק מהכיור כדי שהמים ינוקזו ממנו בחופשיות ..  

  

 
  

   סכנות הקשורות לדליקה או שריפה
 אין לאחסן או לשמור על נוזלים דליקים באזור המכונה. 
 מסיבה זו אין להכניס . ורוזיה במכונהבמסירי צבע עלול לגרום לק המרכיב הגופריתי

 מסירי צבע /בגדים שטופלו במדללי/למכונה בדים
 אין להכניס למכונה פריטים שמכילים חומרים מסיסים. 
 יש לרוקן את הכיסים מכל מה שיש בהם לפני הכנסתם למכונה. 
  
  

  כללי
  קללתכניות חלקיות או לכביסה עם לכלוך ) השרייה(אין לבצע שלב של קדם כביסה.  
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  סכנת נפילה ופציעה

 המכסה העליון של המכונה עלול להישבר ואתם עלולים . אין לטפס על המכונה
 .להיפצע כתוצאה מכך

 את כבל החשמל בזמן ההתקנה באופן שלא ניתן יהיה , יש לאבטח את הצנרת
 .להיתקל או למעוד עליהם כשהמכונה מורכבת ומוצבת במקומה

  או להשכיב אותה על גבה) מטהמלמעלה ל(אין להפוך את המכונה. 
  מגירת הדטרגנטים(אין להרים את המכונה על ידי אחיזת החלקים הבולטים ,

 .הם עלולים להישבר ועלולים לפצוע אתכם) הדלת
  
 
 יש לשאת אותה בידי שני אנשים לפחות. המכונה כבדה.  
  
  
  
  

   בטיחות ילדים
 ן אין לאפשר לילדים להישאר ליד המכונה ללא השגחה בזמ

 .שהיא פועלת
 הרחיקו . חלון הזכוכית וסביבתו מתחממים מאוד בזמן התכנית

 .את הילדים מהמכונה
  
  מהילדים) 'שקיות וכד(הרחיקו את חומרי האריזה. 
 הם . חומרי הניקוי עלולים להיות רעילים במקרה של בליעה

הרחיקו אותם . יכולים לגרום לגירוי בעור או בעיניים אם הם באים איתם במגע
  .קרבת הילדיםמ

  
  

  הסרה חומרי האריזה
 השינוע , חומרי האריזה שומרים על המכונה מנזק העלול לקרות בזמן ההובלה

יש להשליך אותם . חומרי האריזה הם ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. 'וכדד
 .לפחי מחזור מתאימים

  משמעו שהמוצר לא יטופל) איור מימין( על המוצר או על האריזה הסימול 
במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור . כאשפה ביתית רגילה

הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את . הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים
אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה . שמירת איכות הסביבה

ו לרשויות לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשר. ובבריאות האנשים בסביבתכם
  .המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר
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   חלקי המכונה- 2פרק 
  חזית
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  גב המכונה
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   התקנה- 3פרק 
יש לשים לב במיוחד להוראות ההתקנה הבאים ולמלא אותן בקפדנות לפני התחלת 

  .השימוש במכונה
  

   ייצוב התוף בזמן ההובלה והמשלוחיהסרת בורג
  
  
  
  
 
  הייצוב של התוף יורג ב4יש להוציא את 

בזמן ההובלה ואת מרווחוני הגומי מהחלק 
אם לא מוציאים . האחורי של המכונה

המכונה רועדת מאוד ויכול להיגרם , אותם
 .למכונה נזק רציני שאינו מכוסה באחריות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מסיבה זו יש להסיר את הברגים בסיבוב

 .נגד כיוון השעון עם מפתח ברגים מתאים
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 הוציאו את הברגים במשיכה. 
  
 
 ם עם הפקקים יסגרו את החורים של הברג

 .מפלסטיק שנמצאים בשקית
  
  
 
 ם התמיכה וחלקי ייש לשמור את הברג

הפלסטיק במקום נגיש למקרה של צורך 
 .בהעברת המכונה למקום אחר

  
  
  
  
  
  
  
  

 יש להסיר את בורגי ייצוב התוף !שימו לב
  . אשונהמהמכונה לפני הפעלתה בפעם הר

תקלות ונזקים למכונה שנגרמים עקב אי הוצאת 
  .הברגים לא מכוסים באחריות
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  כיוון והתאמת הרגליות
 אל תציבו את המכונה על שטיח או על משטח רך דומה. 
 יש להציבה על משטח ישר , כדי שהמכונה תפעל בשקט ובקלות ללא זעזועים

 .לא מחליק ומוצק, ומפולס
 ונה באמצעות הרגליות שלהניתן לאזן את פילוס המכ. 
 שחררו את אומי הפלסטיק של ברגי הפילוס. 

    
  
 או מטה/ידי סיבוב הרגליות מעלה ו-אזנו את הפילוס על. 
 ידי סיבובם מעלה-לאחר הפילוס יש להדק את אומי הפלסטיק חזרה על. 
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 גזירי עץ או כל חומר דומה כדי לתקן , לעולם אל תשתמשו בהחדרת פיסות קרטון

 .סר פילוס של המשטח עליו מוצבת המכונהחו

    
  
  

  חיבור לחשמל
  220-240מכונת כביסה זאת פועלת במתחV50- וHz. 
 יש . פין הארקה מיוחד מותקן בתקע כבל החשמל של המכונה

שקע . לוודא שיש בשקע החשמל המיועד כניסה לפין ההארקה
ל גם "כנ.  אמפר10זה חייב להיות מותאם לעבודה בהספק של 

אם אין ).  אמפר10(יך הגנת קו החשמל של שקע זה נת
יש , ) אמפר10(הגנה מתאים -או נתיך/בביתכם שקע מתאים ו

 .להתקינם באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד
 היה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש י לא היבואן

  .במכונה ללא הארקה מתאימה
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  חיבור צינור הזנת המים
 או ב) מים קרים(כניסת מים יחידה מכונת כביסה זו מצוידת ב-

). תלוי בדגם(אחת למים קרים והשנייה למים חמים :  כניסות2
 .הצינור הלבן מיועד למים קרים והצינור האדום למים חמים

  
  
  
 
 יש אטם , כדי למנוע נזילה וטפטוף מים מחיבורי כניסת המים

באריזת )  כניסות מים2 אטמים בדגמים שבהם יש 2או (אחד 
שימו אטם זה בפתח קצה הצינור המתחבר אל ברז . הצינור
 .המים

  צמוד לברז '  אינץ3/4הגביהו את צינור כניסת המים לכדי
 .המים

  
  
 
  עם מסגרת תומכת(את הקצה השני של צינור אספקת המים (

במקרה שאינכם . חברו לפתח כניסת המים בגב המכונה
 .ורפנו לשרברב מוסמך לביצוע החיב, בטוחים באופן החיבור

  1-10לחץ מים שלMpa בברז אספקת המים יאפשר הגברת 
: משמעותו, 1-10Mpaלחץ מים של . (יעילות פעולת המכונה

 ליטרים בדקה כשהברז פתוח 8-זרימת כמות מים של יותר מ
 ).במלואו

  
 
 נזילה או , ודאו שאין כל דליפה, לאחר השלמת החיבורים

 .י פתיחת הברז במלואו"טפטוף בחיבורים ע
 ניזוק או לחוץ, מקופל,  שצינור אספקת המים אינו מכופףודאו. 
  
  
 
  אין להשתמש בצינורות מים ישנים או משומשים אלא רק בצינורות חדשים

  .המסופקים עם המכונה
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  חיבור צינור ניקוז המים
 ניתן לחבר את קצה צינור ניקוז המים ישירות ליציאת מי-

 אל מסגרת ניקוז מרכזית באמצעות התקן מיוחד המתחבר
 .ניקוז המים שמתחת לכיור

  
 
 אל תנסו להאריך את צינור הניקוז עם צינור מאריך ,

  .תוספות ומחברים
 
 ודאו שצינורות כניסת המים והניקוז אינם מקופלים ,

 .מחוצים או מתוחים מידי, מסובבים
 
  מ " ס60צינור ניקוז המים חייב להיות בגובה מינימאלי של

מ מעל פני " ס100 של אך לא יותר מגובה, לפחות
 .הרצפה

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  



  

   פנל ההפעלה- 4פרק 
  

  
  
  מגירת הדטרגנטים  .1
  בורר התכניות  .2

 הכיוונים כדי לבחור את 2-מאפשר לסובב את הבורר ב
יש לסובב אותו למיקום המדויק של . התכנית הרצויה
  .התכנית הנבחרת

  LCD צג  .3
, ים נתונים הקשורים לתכנית הכביסהבחלון זה מוצג

  .הייבוש ועל מצב המכונה
  

  התאמות אישיות ולחצני פונקציות נוספות  .4
שילוב הפונקציה בתכנית . לחצנים אלה הם לחצני מגע

  .מתבצעת בנגיעה קלה
  )עצור/התחל( Start/Pause לחצן  .5

  .משמש להתחלת התכנית ולעצירה זמנית

 

21 4 53
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  מגירת הדטרגנטים
  

לשם . להשתמש בדטרגנט כביסה נוזליניתן 
ניתן . כך יש להכניס את החוצץ למגירה

להשתמש בנוזל כביסה בכל התכניות שלא 
  )קדם כביסה(כוללות שלב השריה 

הכניסו את החוצץ לתא השני במגירת 
הדטרגנט וקבעו את כמות חומר הניקוי 

בהתאם להמלצה שמופיעה על אריזת (
  ).הנוזל

החוצץ . סימוםאל תעברו את מפלס המק
אם ברצונכם . מיועד רק לנוזל כביסה

  .הוציאו אותו מהמגירה, להשתמש באבקה
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  מחיצות במגירת הדטרגנטים
  תא לתכשיר ניקוי לשלב הכביסה העיקרי

תכשיר , )אבקה או נוזל(תא זה מיועד לתכשיר ניקוי 
  .ב"למניעת אבנית וכיו

יסה ייתכן והמכונה מגיעה כשההתקן לנוזל הכב
  .נמצא בתא זה) החוצץ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מרכך כביסה, עמילן, תא לקונדישיונר
 ראה המלצות –כמות (ניתן להשתמש במרכך כביסה 

ייתכן ושאריות של החומר ). היצרן על אריזת המרכך
הסיבה היא שהחומר לא . נשארים בתא בסיום התכנית

מומלץ להשתמש במרככי . דביק ולא התמוסס כולו
ים או לדלל תחילה את התכשיר עם מעט כביסה נוזלי

  .מים פושרים ורק אז להכניסו לתא
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )קדם כביסה(תא לשלב ההשריה 
  .תא זה משמש לתכשיר ניקוי לשלב ההשריה בלבד

  .שלב השריה מיועד רק לכביסה מאוד מלוכלכת
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  בורר התכניות
  . רצויהניתן לבחור את תכנית הכביסה ה) בורר התכניות(עם כפתור זה 

עם (ידי סיבוב הכפתור בשני הכיוונים -ניתן לכוון את תהליך תכנית הכביסה הנבחרת על
  ). כיוון השעון ונגד כיוון השעון

חייבים להקפיד שסימון ההתאמה של כפתור התכניות יוצב בדיוק על סימול התכנית 
, סהבמהלך מחזור הכבי) OFFמצב  (STOPהעברת כפתור התכניות לנקודת . הנבחרת

  .יגרום לכך שתכנית הכביסה לא תושלם
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  כיוונים והגדרות המכונה: 5פרק 
  :לפני ההפעלה

 חברו את תקע הכבל לשקע החשמל.  
 פתחו את ברז המים.  
 לחצו על לחצן ההפעלה.  
  
  
  
  

  כיוון השעה הנוכחית
  .יש לכוון אותה. תפריט כיוון השעה יוצג, לאחר שהלוגו יוצג

  
 ניתן . -עברו לתפריט ההגדרות בנגיעה ב. ות השעהתתבקשו לאשר את נכונ

 .-לצאת מהתפריט ללא שינוי השעה בנגיעה ב
  

  הערה
 מתבססים ' ההפעלות וכד, יש לכוון את השעה בצורה מדויקת כי כל שאר הזמנים

  .על השעה ביממה
  במקרה . יימחקו את כל הנתונים,  יום שבהם המכונה לא מחוברת לחשמל15לאחר

  ..ן שוב את השעה עם חיבור המכונה לחשמליש לכוו, זה

  יש לכוון את שעה והדקות עם לחצנים. 
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 כדי לאשר אותה-געו ב, לאחר כיוון השעה . 

  
 עברו לתפריט . המכונה תעבור אוטומטית למסך הראשי של התכנית שנבחרה

 . במסךההגדרות בנגיעה בלחצן 
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  בחירת שפה

  
 עם חצים עברו לשפה שבה ברצונכם להשתמש . 
  

  
 

  עברו לשפה הרצויה עם לחצן. 

  ניתן לצאת ממסך בחירת השפה ללא בחירת שפה בלחיצה על. 
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  שמרו את השפה הנבחרת עם לחצן. 
 תתבקשו לאשר את בחירת השפה במסך. 
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  כדי לאשר את הבחירהגעו בלחצן .  

 ובחרו אותה מחדשגעו בלחצן , אם בחרתם שפה שגויה . 
  השפה הנבחרת תהיה פעילה, אישור שינוי השפהלאחר. 

  

  בלחיצה כפולה על לחצן ניתן לעבור לתפריט כיוון השעה .  
  

   הגדרות תכנית חסכונית
 מומלץ להפעיל את המכונה בשעות . מחיר החשמל משתנה בהתאם לשעות ביממה

 . שבהן צריכת החשמל יותר זולה
  זולות"רק בשעות הניתן להתקין טיימר חכם כדי שהמכונה תפעל." 

  עם לחצןבצעו את ההתאמה . 

 לחצן על לחצן , אם ברצונכם לעשות את ההתאמה יותר מאוחר.  
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 עם חצים " זולות"ניתן לכוון את תחום השעות ה. 
  

  
  כדי לאשר את הבחירהגעו בלחצן . 
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  השמע עוצמת כיוון 
 של המכונה עם חצים שמעניתן לכוון את עוצמת ה  

  
 פירושו שצלילי ההתראה פעיליםמל הס . 

  
  כבויים( פירושו שצלילי ההתראה של המכונה אינם פעילים הסמל.( 
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  כיוון בהירות המסך 
  מאיר כשהסמל ניתן לכוון את הבהירות של המסך עם חצים .  

  
  
  

  כיוון הניגודיות במסך 
  מאיר כשהסמל ניתן לכוון את הניגודיות של המסך עם חצים . 

  
 ברירת ( האישיים ולחזור למצב הראשוני  והבהירותניתן לבטל את כיווני הניגודיות

  .-בנגיעה ב) המחדל
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  ) ברירת המחדל(חזרה למצב הראשוני 
  ):ברירת המחדל(לביטול כל הכיוונים וההגדרות והחזרתם אותם למצב הראשוני 

  געו בסמל. 

  
  
 תתבקשו לאשר את האתחול. 

  
 געו ב, לאישור האתחול-. 

 געו ב, אם ברצונכם לבטל את האתחול-. 

  ניתן לחזור לתפריט הראשי בנגיעה בלחן. 
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  כביסה: 6פרק 
  לפני הכביסה

  מיון והפרדת הכבסים
  כביסה(פריטי הכביסה כוללים תוויות המגדירות את אופן הטיפול ,

 .טפלו בכבסים בהתאם לתוויות הללו. המתאימים) 'גיהוץ וכד, ייבוש
 כותנה(נו והפרידו את הכבסים בהתאם לסוגיהם השונים מיי ,

טמפרטורת המים , )'משי וכד, בגדי צמר, כביסה עדינה, סינתטיים
 .הנדרשת ורמת הלכלוך של הכבסים

 היות וכבסים . אל תכבסו כבסים לבנים יחד עם כבסים צבעוניים
, צבעוניים עלולים לדהות ולאבד מצבעיהם בעיקר בכביסתם הראשונה

 .ידו לכבס אותם בנפרדהקפ
 בין הכבסים או בכיסי ' מטבעות וכד, ודאו שלא יימצאו פיסות מתכת

  .הוציאו אותם, אם ישנם כאלה. הבגדים המכובסים
נזקים אלה לא מכוסים . חפצים אלו יכולים לגרום נזק למכונה

 .באחריות
  
  
  
  
 רכסו רוכסנים וכפתרו את הבגדים. 
  
 
 שנצים ותחרה, שרוכים, כת מווילונותהוציאו את ווי הפלסטיק או המת ,

 .או שימו אותם בשקית קשורה בתוך תוף הכביסה
  
 
 חולצות , סריגים, מכנסים: הפכו את האריגים של בגדים כגוןT וסוודרים 

 ).שהצדדים הפנימיים יהיו כלפי חוץ(החוצה -פנימה
  
 
 בשקית כביסה' מטפחות וכד, גרביים: כבסו את הבגדים הקטנים כגון.  
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 מלי כביסה בינלאומייםס
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  הכנסת כביסה למכונה
אם תכניסו את הכבסים . יש לבחור את התכנית המתאימה לפני הכנסת הכביסה למכונה

  .חישן המשקל לא יפעל, למכונה לפני בחירת התכנית
  

אין להעמיס . תלוי בתכנית הנבחרת המשקל המקסימלי של הכבסים שניתן לכבס: הערה
במידה ומכניסים כמות  . 61שמופיע בטבלת התכניות בעמוד מעל המשקל המקסימלי 

.  יוצג בצג של המכונה ויישמע ביפ התראההסמל , במשקל העולה על המשקל המותר
  .מומלץ להוציא את הכביסה העודפת עד שהסמל יכבה

  
  
 פתחו את דלת המכונה. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 שהם ממחזור הכביסה בדקו שלא נשארו פריטים כל

הוציאו , אם נשארו פריטים בתוף.. הקודם בתוך התוף
 .אותם לפני בחירת התכנית החדשה

  
  
  
  
  
  
  הכניסו את הכביסה למכונה

. ה בצורה אחידהופזרו אות
ציפות לשמיכות יש לקפל לפי 

 .האיור שמשמאל
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  הכנסת הכבסים לתוף 

 
 פתחו את דלת מכונת הכביסה. 
 נתקעו בין המכסה לאטם יש לודא שבגדים לא 

 .התחתון בזמן סגירת הדלת
  הכניסו את הכבסים לתוף המכונה בפיזור אחיד

 .ככל האפשר
  יש לשים במכונה כל פריט בנפרד ולא להכניס

 .ערימה צפופה
 ודאו שהדלת סגורה הרמטית. 
 אם הדלת לא סגורה : אמצעי בטיחות חשוב

 .התכנית לא מתחילה, הרמטית
 
  

  מיקלים נוספיםהוספת דטרגנט וכי
  :תלוי בגורמים הבאים, כמות הדטרגנט שיש להכניס למכונה

 דרגת הלכלוך של הכבסים. 
 יש לשים כמות נכונה של . אין לבצע שלב של קדם כביסה לבגדים עם לכלוך מועט

 .2דטרגנט בתא מספר 
 במידה ואתם רוצים לבצע שלב . כביסה מיועד לבגדים מאוד מלוכלכים-שלב קדם

 ואת יתר 1 מכמות הדטרגנט שבאופן רגיל אתם שמים בתא מספר 1/4 הכניסו, זה
 .2בתא מספר ) 3/4(הכמות 

 הכניסו כמות בהתאם . השתמשו רק בדטרגנטים המיועדים למכונות כביסה
 .להוראות יצרן הדטרגנט שמופיעות על האריזה

 יש צורך בכמות גדולה יותר של דטרגנט, ככל שהמים יותר קשים באזור. 
 יש צורך בכמות יותר גדולה של דטרגנט,  יותר כביסה במכונהככל שיש. 
 אין להכניס מעל מפלס . יש לשפוך את המרכך בתא המרכךMAXשבתא . 
  מרככים מרוכזים יש לדלל לפני הכנסתם לתא שבמגירה מכיוון שהם עלולים לסתום

 .את פתח היציאה ואת יציאת המרכך
 לשם כך יש , ות ללא קדם כביסהניתן להשתמש בדטרגנטים נוזליים בכל התכני

 של המגירה ולהכניס כמות על פי הוראות 2להכניס את מתקן הדטרגנט הנוזל לתא 
אם בכוונתכם להשתמש באבקת . MAX-אין לשפוך מעל מפלס ה. יצרן הדטרגנט

 .הוציאו את המתקן לנוזלים מהמגירה, ניקוי
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  הפעלת תכנית
 חברו את הכבל לשקע החשמל. 
  המיםפתחו את ברז. 
 פתחו את דלת המכונה.  
  
 הכניסו את הכבסים למכונה ופזרו אותם בצורה אחידה. 
  נעילה" קליק"סגרו את דלת המכונה היטב עד שתשמעו.  
  

  בחירת תכניות ואפשרויותיהן
  .בחרו את התכנית המתאימה כמפורט בטבלת התכניות

  
  
  
  
  
  
  
  

  בחירת תכנית
 בחרו את התכנית המתאימה עם בורר התכניות. 
  בחרו את תוכנית הכביסה הרצויה

 .בעזרת בורר התוכניות
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 בסמל בנגיעות חוזרות ' ניתן לבחור את הטמפ 

. 
  בנגיעות ניתן לכוון את מהירות הסחיטה 

  .סמל בחוזרות 
  
  
  
  
  

  הסרת כתמים : 6פרק 
  . סוגי כתמים22המכונה שלכם כוללת פונקציות נוספות להסרת 

  .פעיל את הפונקציות בהתאם לסוג הכתם שאתם רוצים להסיראתם יכולים לה
  

 כדי להפעיל את פונקצית הסרת הכתמים כראוי אל תאפשרו לכתמים להתייבש :אזהרה
  .הסירו תחילה את כל החומרים הקשיחים. או להדבק

  
.  לפני שאתם מכבסים את הכביסה המוכתמת הספיגו את הכתם בעזרת נייר:אזהרה

  .אל תשפשפו
  

' את מס, הסיבוב של התוףמהירות , המים' ת הכביסה מתאימה אוטומטית את טמפמכונ
  .השטיפות ומשך המחזור בהתאם לפונקציה הנבחרת
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  :הסרת הכתמים תבוצע כאמור מטה, לדוגמה
תמיס את כתם , יחד עם תוכנית הכביסה הנבחרת,  פונקצית הסרת כתמי דם:כתם דם

תפעל להסרת הכתמים ואחר כך , בחרתהדם במים קרים לפני התחלת התוכנית הנ
  .תופעל תוכנית הכביסה

 כתמי הביצה ירוככו במים חמים למשך זמן מה כדי להסיר את הכתמים :כתמי ביצה
  .ואחר כך תופעל תוכנית הכביסה המשולבת

  
  .אים בהמשךמאפייני הפונקציות האפשריות מוב

  .במקרה הצורך תוכלו לבחור בפונקציה דומה

  ).1איור ( בצג המכונה פונקצית הסרת הכתמים לחצו על לחצן כדי להפעיל את 

  ).2איור  (בחרו את הפונקציה המתאימה בעזרת הלחצנים 

  ).2איור ( בצג לאישור הבחירה והפעלת הפונקציה לחצו על הלחצן 
  

  1    איור           2איור     

  
  

  3     איור           4איור     

  
  ).3איור (חרתם בצג יראה החיווי המתאים לפונקציה שב

בצג תראה . אם אתם רוצים לבטל את הבחירה שלכם לחצו על לחצן הפונקציה הנבחרת
  ".Stain selection"התראה על ביטול הפונקציה 

  .2- ו1פ איורים "אם אתם רוצים להפעיל מחדש את הפונקציה פעלו ע
  

הסרת התוצאה הרצויה לא הושגה בעזרת פונקצית , אחרי סיום הכביסה,  אם:הערה
חזרו על מחזור הכביסה . יתכן שלא בחרתם בפונקציה הנכונה, הכתמים שבחרתם

  .כדי להסיר את הכתם, בצירוף הפונקציה המתאימה
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  אפשרות הפעלה  תוכנית
  S  כותנה
 ECO  Sתוכנה 

 60°C Sכותנה *
 40°C Sכותנה *

 SY 200אקו 
 S  סינטטית

 S  וילונות*
 SY  צמר

 SY  משי*
 S  שמיכות
 SY  אקסטרה

 SY  שטיפה*
 SY  ניקוז*
 SY  ניקוי התוף*

 S  אנטי אלרגיה
 SY  ' דק12מהירה 

 S  ' דק60°C 60יומית 
 S  בגדי ספורט

 S נשים/ חולצות גברים
 S  כביסת לילה

 
S :ניתן להפעלה ,SY :תוכנית משנה*: , לא ניתן להפעלה  
  
  

   הכנות להפעלת תוכנית מותאמת לרמת הלכלוך
כולים להתאים את כיווני הכביסה אתם י

 כך שהכביסה בהתאם לרמת הלכלוך
גבוה ' בטמפ, תמשך פחות זמן או יותר זמן

בחלק מהתוכניות רמות . או נמוכה יותר
תוכלו להתאים . הלכלוך מכוונות אוטומטית

  .את התוכניות כרצונכם
 אם לא מתבצע שינוי אחרי :הערה

, הלחיצה על לחצן רמת הלכלוך 
  . היא שאין אפשרות להתאים את רמת הלכלוך באופן ידניהמשמעות
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  רמות לבחירה מפעלבכיוון לכלוך  תוכנית

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך  S  כותנה

 מעט לכלוך מלוכלך מאד  מלוכלך ECO  Sנה כות

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך 60°C Sכותנה *

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך 40°C Sכותנה *
ECO 20°C SY  לא ישים  לא ישים מעט לכלוך  
 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  סינטטית

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  וילונות*

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  צמר

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  משי*

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  לא ישים S  שמיכות

  לא ישים  לא ישים  לא ישים SY  האקסטר

  לא ישים  לא ישים  לא ישים SY  שטיפה*

  לא ישים  לא ישים  לא ישים SY  ניקוז*

  לא ישים  לא ישים  לא ישים SY  ניקוי התוף*

  לא ישים  לא ישים  מלוכלך S  אנטי אלרגיה

  לא ישים  לא ישים מעט לכלוך SY  ' דק12מהירה 

 60 60°יומית 
  'דק

S לא ישים  ישיםלא   מלוכלך  

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  בגדי ספורט

/ חולצות גברים
  נשים

S מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך 

 מעט לכלוך מלוכלך מאוד  מלוכלך S  כביסת לילה

S :ניתן להפעלה ,SY :תוכנית משנה*: , לא ניתן להפעלה  
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  .נוספת לבחור בפונקציה ניתןלפני התחלת התוכנית 

 לחצו על הלחצן של הפונקציה הרצויה. 
  

בהתאם לתוכנית שבחרתם או כמות , יתכן שהפונקציה הנוספת לא תהיה פעילה
  .במכונה הכביסה

  
  :הסיבות לאי הפעלה של הפונקציה

 אינה תואמת לפונקציה אחרת שבחרתם קודם. 
 אם הפונקציה הנוספת לא פעילה כשאתם לוחצים על הלחצן כשהמכונה מופעלת ,

 .יתכן שהסיבה היא שהשלב בו נמצאת המכונה לא יושלם
 לפרטים אודות הפונקציות הנוספות עיינו בהמשך החוברת. 

  

  למעבר למצב בחירת פונקציה הנוספת לחצו על הלחצן. 
  

י הפעלת "ע, סה מלוכלכת במיוחדכביהבמקרה ששלב כביסה מקדימה  לבצע ניתן
 להכניס דטרגנט בתא יש, שלב כביסה מקדימהכשמפעילים . הפונקציה המתאימה

  .רהיהקדמי של המג

  .קדם כביסה כדי להפעיל את פונקצית לחצו על לחצן 

המשמעות היא ,  לא מוצגסמל וה, כביסה-כשאתם רוצים לבצע שלב קדם: הערה
  .פעיל שלב קדם כביסהלההתוכנית שבחרתם לא מאפשרת ש
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  שטיפה נוספת 
  : אפשרויות3יש . לתכנית המקורית) אחד או יותר(ניתן להוסיף שלב שטיפה 

  .שטיפה נוספת אחת בסיום התכנית  :

  .שתי שטיפות נוספות בסיום התכנית  :

  .שלש שטיפות נוספת בסיום התכנית  :

 עד שמספר געו נגיעות חוזרות בסמל , אם ברצונכם להוסיף שטיפות 
  .השטיפות הרצוי יוצג

  

סימן שפונקציה זו ,  לא מוצג במסך כשאתם בוחרים בשלב זה אם הסמל :הערה
  .אינה זמינה בתכנית הכביסה שבחרתם
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  אנטי אלרגיה : פונקציה נוספת
המכונה תבצע את שלבי השטיפה במים . ניתן להוסיף שלב שטיפה לתכנית המקורית

 רגישותבגדים תחתונים ולאנשים עם , לבגדי תינוקות שלב זה מיועד . חמים
  . לדטרגנטים

 עד שהסמל געו נגיעות חוזרות בסמל , אם ברצונכם להוסיף שטיפה נוספת 

 . יוצג בצג

סימן שפונקציה זו ,  לא מוצג במסך כשאתם בוחרים בשלב זה אם הסמל :הערה
  .אינה זמינה בתכנית הכביסה שבחרתם
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  אל קמט : פונקציה נוספת
  .הכביסה פחות מקומטת בסיום התכנית, כשמשתמשים בפונקציה זו

  כדי להפעיל את פונקציה אל קמטגעו בסמל . 
  

סימן שפונקציה זו ,  לא מוצג במסך כשאתם בוחרים בשלב זה אם הסמל :הערה
  .אינה זמינה בתכנית הכביסה שבחרתם
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  תכנית חסכונית : פונקציה נוספת
 הגדרות תכנית חסכונית" הגדרות וכיווני התכנית החסכונית דרך סעיף יש לכוון את "

 . כדי שהתכנית תפעל בצורה חסכונית27בעמוד 

  געו בלחצן ,  להפעיל מצב חסכוניברצונכםאם. 

  יוצג בצג ומצב ההפעלה החסכוני יהיה פעילהסמל . 

  
 לחצו על לחצן זה , לביטול.  מצב ההפעלה הזהסמל זה יוצג במסך עד שתבטלו את

 .פעם נוספת
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 געו בסמל , אם אתם רוצים להפעיל תכנית כשמצב הפעלה חסכוני פעיל .
שעת תחילת . התכנית תושהה ותתחיל אוטומטית רק בשעה שתעריפי החשמל ירדו

  .משך התכנית יוצגו במסך והתכנית

  
 ת שבהן תעריפי החשמל מוזליםאם ברצונכם לבטל את התכנית שנבחרה בשעו ,

  . יוצג במסך"eco time is cancelled"הכיתוב . געו שוב בסמל 

  
  שניות3המכונה תחזור להציג את המסך הראשי של התכנית שבחרתם תוך  .

 .start/pauseגעו בלחצן , לתחילת התכנית
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  בחירת מועד סיום התכנית/השהית תכנית: פונקציה נוספת
 לחליפין ניתן .  דקות23:50 דקות ועד 10שהה את תחילת התכנית בין פונקציה זו מ

המכונה תחשב ותתחיל את התכנית , במקרה זה. גם לקבוע את מועד סיום התכנית
  .אוטומטית בשעה היעודה והיא תסתיים בשעה שקבעתם

 געו ב, להפעלת פונקצית ההשהיה-. 

  
 השעה הנוכחית תוצג במסך לזמן קצר. 
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  שעת סיום התכנית/קצר תצוגת המסך תחזור להציג את משך ההשהיהלאחר זמן. 
 ניתן להשהות את תחילת התכנית או לקבוע את מועד סיום התכנית עם , במסך זה

  חצים 

  
'  יש לכוון את השעה הנוכחית בצורה מדויקת כיוון שנתוני ההשהיה וכד:הערה

  .מתבססים עליה
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  לחצן שמירה זיכרון
 תכניות הכביסה וייבוש שבהן אתם 2לכם לשמור נתונים של תכונה זו מאפשרות 

  .משתמשים לעיתים קרובות במקום להזין בכל פעם את הנתונים מחדש
בחרו את ההגדרות שאותם ברצונכם לשמור בזיכרון במסך וגעו בלחצן השמירה של 

 (Memory)התכנית 

  
  אחרי הלחיצה תוצג השאלהSave as memoryבצג . 
 חזרו לתפריט התכנית , ע שינויים בתכנית הכביסה לפני שמירתהאם ברצונכם לבצ

  .בלחיצה על 
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  ניתן לגעת שוב בלחצןMemoryלאחר ביצוע השינוי הרצוי .  

  
  אחרי הלחיצה תוצג השאלהSave as memoryבצג . 

  
 Bh,i 1 את התוכנית בלחיצה על לשמור) Memory 1 ( 2או) Memory 2.( 
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 לאחר מכן המכונה תציג . ה מוצג מיד לאחר סיום השמירהמסך דומה למוצג מעל

אוטומטית את המסך הראשי של תכנית הכביסה או הייבוש שבה בצעתם את 
 .השינוי

  ניתן להפעיל את התכנית או לבחור בתכנית אחרת בלחיצה על לחצןStart/pause. 
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 את בורר ניתן לסובב , במידה ואתם רוצים להפעיל את התכנית ששמורה בזיכרון

  . ולבצע את הבחירה המופיעה באיור הבאMemory I/ IIהתכניות לתכנית 

         
 בחרו באפשרות , אם אתם רוצים לשנות הגדרות בתכנית ששמרתם בזיכרון

Memory I/ IIהוסיפו לה פונקציות ובצעו שינויים כרצונכם ,  או בחרו תכנית אחרת
 .ושמרו אותה במקום התכנית השמורה בזיכרון
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 1 תתבקשו לשמור את השינויים בלחיצה על) Memory 1 ( 2או) Memory 2.( 
  הרצויהזיכרון השלימו את הפעולה בלחיצה על לחצן.  

  
 אם תבקשו לאשרת, כרון בו שמורה תוכניתיאם אתם רוצים לשמור את השינויים בז 

 .אתם רוצים לשמור את השינויים או לא

 צו על לחצן לח, לאישור החלפת התכנית בזיכרון.  
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 לאישור הבחירה לחצו על לחצן . מסך נוסף יוצג כדי לאשר את הבחירה.  
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   Start/Pauseלחצן 
  ניתן להפעיל את המכונה בתכנית שנבחרה בלחיצה על לחצןStart/Pause. 
 במהלך הכביסה יוצגו .נתוני התכנית הנבחרת תוצג במסך, כשמפעילים את המכונה 

 :לב הפעיל כפי שמוצג מטהמסכים עם ציון הש
 
  

תוכנית הכביסה מוכנה 
  להפעלה

  
  
  
  
  
  

  תכנית הכביסה מופעלת
  
  
  
  
  
  

  שלב הכביסה העיקרי
  
  
  
  
  
  

  שלב שטיפה
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  שלב סחיטה
  
  
  
  
  
  

  התכנית הסתיימה
  
  
  
  
  
  

הדלת השתחררה 
  וניתן לפתוח אותה

  
  
  
  
  
  

  הוספת כביסה לתוף/עצירת תכנית
 ניתן להשתמש נית הנבחרת עם לחצן ניתן לעצור או להתחיל את התכ 

 .בפונקציה זו כדי להוסיף כבסים לתוף
  
  

  התכנית הופסקה
  
  
  
  
  

  ניתן לפתוח את הדלת ולהוסיף כביסה, מוצג) דלת משוחררת( כשהסמל. 

  הדלת נעולה ולא ניתן לפתוח אותה, מוצג) דלת נעולה( כשהסמל. 
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  :ם הבאיםבצעו את השלבי, אם ברצונכם לבטל תכנית באמצע

  העבירו את הבורר למצבSTOP. 
 המכונה תפסיק את התכנית והתכנית תתבטל. 
 סובבו את בורר התכניות לתכנית כלשהי, לניקוז המים.  
 המכונה תבצע ניקוז ותבטל את התכנית. 
 ולהפעיל את המכונה' להוסיף דטרגנט וכד, ניתן לבחור תכנית אחרת, עתה. 

  
 רתעיינו בהמשך החוב, טבלת התכניות.  
  

  .המכונה תעצור אוטומטית מיד עם סיום התוכנית הנבחרת
  
  

 מוצגת endהמילה 
  .במסך

  
  
  
  
 בשלב זה ניתן לפתוח את הדלת ולהוציא את הכביסה. 
 לאחר מכן השאירו את הדלת פתוחה קמעה כדי שהתוף יתייבש. 
  סובבו את לחצן התכנית למצבSTOP. 
 נתקו את כבל החשמל מהשקע. 
 סגרו את ברז המים. 
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   )נעילת ילדים(בקרת הורים 
המכונה כוללת פונקצית בקרת הורים שלא מאפשרת שינוי נתוני התכנית על ידי לחיצה 

  .'על אחד הלחצנים או סיבוב בורר התכניות בשוגג על ידי ילדים וכד
  

מימין ( הלחצנים 2מופעל לאחר שלוחצים על ) נעילת ילדים" (בקרת הורים"מצב 

  .  שניות3שך  במלסמל ) ומשמאל
  

  .הודעת האזהרה הבאה תוצג במסך, עם הפעלת הנעילה

  
תציג את ההודעה הבאה , מופעל" בקרת הורים"לחיצה על אחד הלחצנים בזמן שמצב 

  .במסך
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לאחר שהעברתם את לחצן התכנית , בזמן התכנית" בקרת הורים"אם שילבתם מצב 

שיך מהנקודה שבה היא התכנית הקודמת תמ,  ובחרתם תכנית אחרתSTOPלמצב 
  .הופסקה ולא יתבצע שום שינוי

מימין  ( הלחצנים 2לחצו על ) נעילת ילדים" (לביטול מצב בקרת הורים

  . שניות3 במשך לסמל ) ומשמאל

  
  .לא נועל את מכסה המשאבה ואת מגירת הדטרגנטים" בקרת הורים" מצב :הערה

  
  
  
  

  כמותחיישן חצי 
  .כמותהמכונה כוללת חיישן חצי 

  
 המכונה תפעל בחלק ,המקרים בהם אתם מכניסים רק כחצי מכמות הכביסה האפשרית

 כמות 1/2כשפונקצית . יחסוך במים וחשמל, באופן שיקצר את משך הכביסה, מהתוכניות
  . יהיה קצר יותרמשך התכנית ,מופעלת
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  טבלת התכניות: 7פרק 
  

  כותנה
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 

  2  תאי דטרגנט
  190  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
כלי , לבנים. (כותנה ופשתן, מלוכלכת מאוד

כיסויי מיטה , )ג" ק5מגבות עד (, מפות, מיטה
  ).'וכד

  

   Cottonכותנה חסכונית 
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  10.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  225  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
, כלי מיטה, לבנים. (כותנה ופשתן, מלוכלכת

  ).'כיסויי מיטה וכד, )ג" ק5מגבות עד (, מפות

מציין את המודגש הכיתוב . ( תוכניות הבדיקה לצריכת החשמל- * 
  )כיווני המפעל

' טמפ, סוג המים,  הכביסה משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות:הערה
  . שבחרתםהנוספותהסביבה והפונקציות 

  
  Eco 20°חסכונית 

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  5.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  103  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
כלי , לבנים. (זיעה כותנה ופשתן, מעט לכלוך

כיסויי , )ג" ק2.5ת עד מגבו(, מפות, מיטה
  ).'מיטה וכד

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  . שבחרתםהנוספותהסביבה והפונקציות 

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-” ”
  10.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה
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  סינתטיים 

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  3.5  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2   דטרגנטתאי
  86  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
, גרבי ניילון(מלוכלכת מאוד או בדים מעורבים 

 סיבים מכנסיים עם, חולצות נשים, חולצות
  ).'סינטטיים וכד

  
  וילונות 

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
   2.5  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2- ו1  תאי דטרגנט
  131  )'דק(ר משך המחזו
  .בתוכנית זו כבסו רק וילונות  הסברים/ סוג הכביסה

  
  .לפרטים עיינו בהמשך החוברת.  כוללות תוכניות משנהסינטטית ווילונות תוכניות 

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  . שבחרתםהנוספותת הסביבה והפונקציו
  

 צמר
  (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
   2.5  )ג"ק(משקל מקסימלי לכביסה 

  2  תאי דטרגנט
  52  )'דק(משך המחזור 
  .בדי צמר מותאמים לכביסה במכונה  הסברים/ סוג הכביסה

  
 משי

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
   2.5  )ג"ק(משקל מקסימלי לכביסה 

  2  תאי דטרגנט
  102  )'דק(משך המחזור 
  .כביסה המיועדת לכביסה ביד או רגישה  הסברים/ סוג הכביסה
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 כריות/שמיכות

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
   2.5  )ג"ק(משקל מקסימלי לכביסה 

  2  תאי דטרגנט
  98  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
תוכלו לכבס כיסויי מיטה מבד המותאמים 

  )ג" ק2.5עד (ונה לכביסה במכ
  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (

' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה
  .הסביבה והפונקציות הנוספות שבחרתם

  
  

  שטיפה 
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 

  2  תאי דטרגנט
  30  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
כשרוצים לבצע שטיפה נוספת אחרי סיום 

התוכנית השתמשו בתוכנית זו לכל סוגי 
  .הכביסה

  
  סחיטה

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 

  -  תאי דטרגנט
  17  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
נוסף אחרי סיום כשרוצים מחזור סחיטה 

התוכנית תוכלו להשתמש בתוכנית זו לכל סוגי 
  .הכביסה

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  . שבחרתםהנוספותהסביבה והפונקציות 

  10.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  10.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה
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    ניקוז

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 

  -  תאי דטרגנט
  3  )'דק(משך המחזור 
  .מאפשר ניקוז המים מהמכונה  הסברים/ סוג הכביסה

  
  ניקוי התוף

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  -  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  -  תאי דטרגנט
  95  )'דק(משך המחזור 
  .עילו כשהתוף ריקהפ. מיועדת לניקוי התוף  הסברים/ סוג הכביסה

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  . שבחרתםהנוספותהסביבה והפונקציות 
  

  אנטי אלרגיה
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  4.0  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  236  )'דק(חזור משך המ

  בגדי תינוקות  הסברים/ סוג הכביסה
  

   דקות12תוכנית סופר מהירה 
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  2.0  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  12  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
, כותנה, מיועדת לכביסה מלוכלכת מעט

  .בדבל'  דק12, צבעונית ופשתן
משך התוכנית יתארך אם . נדרשת כמות דטרגנט קטנה יותר, כיון שהתוכנית קצרה

 המכונה מיד אחרי השלמת דלתתוכלו לפתוח את . המכונה מזהה עומס לא אחיד
  .התוכנית

  ) מציין את כיווני המפעלהמודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  .שבחרתםהנוספות ביבה והפונקציות הס
  

  10.0  )ג"ק(לייבוש /משקל מקסימלי לכביסה
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 60° - דקות ב60תכנית ליומיום מקוצרת 
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  4.0  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  60  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
-ב, צבעונית ופשתן, מיועד לכביסה מלוכלכת

60°Cדק60- ב '.  
  

 ורטבגדי ספ
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  3.5  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  81  )'דק(משך המחזור 
  בגדי ספורט  הסברים/ סוג הכביסה

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  .שבחרתםהנוספות ות הסביבה והפונקצי
  

 נשים/ חולצות גברים
   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  4.0  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  111  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
חולצות , סינטטית ומעורבת, כותנה, מלוכלכת

  גברים ונשים לכביסה ביחד
  )י המפעלמציין את כיוונ המודגשהכיתוב (

' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה
  .שבחרתםהנוספות הסביבה והפונקציות 

  
 כביסת לילה

   (C°)טמפרטורות שניתן לבחור 
  10  )ג"ק(ייבוש /משקל מקסימלי לכביסה

  2  תאי דטרגנט
  172  )'דק(משך המחזור 

  הסברים/ סוג הכביסה
כלי , לבנים. (פשתן וכותנה,  מאודמלוכלכת

  )'פשתה וכד, )ג" ק5מגבות עד (, מפות, מיטה
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כשהמכונה .  תוכנית כביסת לילה תבצע את הכביסה בשקט בלי שלב הסחיטה:הערה

 10שאר במצב זה משך עד ימתקרבת לסוף התוכנית היא עוברת למצב המתנה ות
ות המכונה תנקז  שע10-אם ההמתנה נמשכת יותר מ. שעות בלי לנקז את המים

החל מהרגע בו המכונה עוברת למצב המתנה . אוטומטית את המים ותבצע את הסחיטה
כל שעליכם . אתם יכולים לבטל את ההמתנה ולהמשיך את התוכנית והרגע בו הופסקה

במצב המתנה משך הזמן הנותר לא יוצג . עצירה/ לעשות זה ללחוץ על לחצן ההפעלה
  .לות הניקוז והסחיטהבצג יוצג רק הזמן לפעו, בצג

  )מציין את כיווני המפעל המודגשהכיתוב (
' טמפ, סוג המים,  משך המחזור עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכביסה:הערה

  .שבחרתםהנוספות הסביבה והפונקציות 
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  )יתתסינט (נוספותבחירת פונקציות : 8פרק 
כשבוחרים תכנית סינתטיים עם בורר 

  :ת אפשרויו2ייפתחו , התכניות
  SYNTHETICS-סינתטיים  .1
  CURTAIN -וילונות   .2
  
  
  
  
  
  

 לבחור את האפשרות הרצויה עם חצים ניתן .  
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 מואר  כשסמל   לבחור את האפשרות הרצויה עם לחצןניתן . 

  
 המסך יחזור להציג את המסך הראשי של ,  הפעלת האפשרות הרצויהלאחר

שברצונכם לשלב בתכנית ולהפעיל ניתן לבחור פונקציות נוספות . התכנית שנבחרה
 .Start/Pauseאת התכנית בלחיצה על לחצן 
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  )עדינים(בחירה בתכנית משנה 
  : אפשרויות2ייפתחו ,  עם בורר התכניותDELICATEכשבוחרים בתכנית 

  WOOL -צמר   .1
  SILK-משי  .2
  
  
  
  ניתן לבחור את האפשרות הרצויה עם

  .חצים 
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  )צמר (בחירה בתכנית משנה
  כשהסמל ניתן לבחור את האפשרות הרצויה עם לחצן WOOLמאיר    

  
 המסך יחזור להציג את המסך הראשי של ,  הפעלת האפשרות הרצויהלאחר

ניתן לבחור פונקציות נוספות שברצונכם לשלב בתכנית ולהפעיל . התכנית שנבחרה
 .Start/Pauseאת התכנית בלחיצה על לחצן 
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  )תכניות מיוחדות(ה בחירת תכנית משנ
 עם (Extras)כשבוחרים תכנית מיוחדת 

  : אפשרויות5ייפתחו , בורר התכניות
  Rinse-שטיפה
  Rinseסחיטה 

  Drain –ניקוז 
  Drum Clean –ניקוי התוף 

  
  
  
  

 לבחור את האפשרות הרצויה עם חצים ניתן .  
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  ניתן לבחור את האפשרות הרצויה עם לחצן   
  
  המסך יחזור להציג את המסך הראשי של , האפשרות הרצויהלאחר הפעלת

ניתן לבחור פונקציות נוספות שברצונכם לשלב בתכנית ולהפעיל . התכנית שנבחרה
 .Start/Pauseאת התכנית בלחיצה על לחצן 
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  תחזוקה וניקוי: 9פרק 
 
 נתקו את המכונה משקע החשמל.  
  
  
  
  
  
  
  
 סגרו את ברז אספקת המים. 
  
  
  
  
  
  
  

אל תשתמשו  . אם ינוקו בעזרת מדלליםינזקהמכונה ורכיביה עלולים לה :אזהרה
  .בחומרים המכילים חומרי דילול

  
  

בקצה המחובר לברז המים : בשני קצוות צינור אספקת המים
נמצאים מסננים , ובקצה המחובר לשסתומי כניסת המים במכונה

ה אם המכונ. למניעת כניסת לכלוך וגופים זרים למכונה) פילטרים(
אינה יכולה לקבל אספקת מים סדירה למרות שברז אספקת המים 

  .יש לנקות מסננים אלו שנסתמו ככל הנראה, פתוח
  
 הסירו את צינור כניסת המים. 
 שעל שסתום הכניסה באמצעות צבת ןהוציאו את המסנ 

שטפו ונקו אותו ביסודיות בעזרת , )פינצטה(רפואית קטנה 
 .מברשת שיניים ישנה

 הנמצא בקצה הצינור המחובר ןרה את המסננקו באותה צו 
 .ידי שליפתו יחד עם האטם-לברז המים על

 למקומם באותה צורה םהחזירו את המסנני, לאחר הניקוי 
 .שהוצאתם אותם
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  :אזהרה

סתם כתוצאה מהחומרים במים או עקב חוסר יהמסננים בצנרת כניסת המים עלולים לה
  .ך שהמים יוזרמו למכונה ללא הפסקהיתכן שהשסתומים יתקלקלו כ ותחזוקה נאותה

  
  .י האחריות"התקלות שיקרו במקרים אלה לא מכוסות ע

  

  מסנן המשאבה
מערכת סינון המשאבה מאריכה את חיי המשאבה שנועדה לנקז את 

ניקוי .  מונע חדירת סיבים לתוך המשאבהןהמסנ. המים המלוכלכים
  .  חודשים2-3מסנן המשאבה מומלץ לביצוע כל 

  
  :ן המסנלניקוי

  
  ניתן לפתוח את מכסה המשאבה עם הכף לאבקת הכביסה עם

 .לדטרגנט נוזלי שכלולים באריזה של המכונה) חוצץ(ההתקן 
  הצמידו את החוד הפלסטי לרווח של מכסה המשאבה ודחפו

 .כך תפתחו את המכסה. לאחור
 הניחו כלי קיבול מתחת למיקום , ןלפני פתיחת מכסה המסנ

 .צפה של שארית המים במשאבה למניעת הןמכסה המסנ
 ידי סיבובו נגד כיוון השעון ונקזו - עלןשחררו את מכסה המסנ

 .את יתרת המים
  

בהתאם ,  יתכן שתצטרכו לרוקן את כלי האיסוף כמה פעמים:הערה
  .לכמות המים במכונה

  *המפרט הטכני עשוי להשתנות בהתאם לדגם שנרכש.  
  
 ונקו אותו עם ' את כל הגופים הזרים וכדןהוציאו מהמסנ 

 .מברשת
  
  
  
  
 
 הבריגו חזרה את המכסה למקומו בכיוון , ןלאחר ניקוי המסנ

 .השעון
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 ודאו שהחלקים בחלק הפנימי , בזמן סגירת מכסה המשאבה

 .של המכסה מתאימים לחורים בצד של הפנל הקדמי
  
  
  
  
  התאימו והחזירו את מכסה המשאבה בסדר הפוך לסדר

 .ההסרה שלו
  
  
  
  

  ! אזהרה
  .לכן מומלץ להמתין עד שיתקררו, המים בתוך המשאבה עשויים להיות רותחים

  

  מגירת הדטרגנטים
הדטרגנטים גורמים במשך הזמן להצטברות משקעים במגירת הדטרגנט או בשקע של 

הוציאו את מגירת הדטרגנט ונקו , כדי לנקות את הצטברות המשקעים. המגירה במכונה
  . שלשה-ם אחת לחודשייםאותה תחת ברז מי

 משכו את מגירת הדטרגנט החוצה עד הסוף. 
  עד להוצאת ) באיורים שלהלןכפי שנראה (המשיכו למשוך תוך לחיצה על הלשונית

 .המגירה מהמכונה

  
 נקו עם מברשת תחת ברז מים זורמים. 
 נקו והוציאו את שאריות הדטרגנטים ומנעו נפילתם לתוך המכונה. 
 דטרגנט החזירו אותה למקומה באותה צורה שהוצאתם אותהלאחר ייבוש מגירת ה .

  .אין לנקות את המגירה במדיח כלים
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  לדטרגנט נוזלי) חוצץ(התקן 

בסיום . הוציאו את ההתקן לצורך ניקוי בהתאם לאיור הבא ונקו את שאריות החומר
  .החזירו אותו חזרה למקום, הניקוי

  
  

  תקע הסיפֹון
הסירו את תקע הסיפֹון ונקו ביסודיות את שאריות . גנטיםהוציאו החוצה את מגירת הדטר

  .בדקו וודאו שהוא הוכנס היטב. הכניסו חזרה את תקע הסיפֹון למקומו. מרכך הכביסה

  
  

  גוף המכונה
נקו את גוף המכונה עם מים פושרים וחומר ניקוי שאינו עשוי 

נגבו היטב עם מטלית , לאחר השטיפה במים נקיים. לפגוע בגימור
  .כה ויבשהר
  
  
  
  

  התוף 
מהדקים או מטבעות בתוך , אל תשאירו חפצי מתכת כמו סיכות

כי הם עשויים לגרום להיווצרות חמצון וכתמי , תוף מכונת הכביסה
השתמשו בחומר , למניעת כתמים כאלה. חלודה בתוך התוף

מיוחד שאינו מכיל חומצה כלורית ומלאו בקפדנות את ההוראות 
תמשו לניקוי כתמי חמצון וחלודה אל תש. של יצרן החומר

מברשת פלדה , ברזלית, ניקוי שורטים כמו צמר פלדה-באמצעי
  .כדי שלא לגרום נזק לתוף' וכד
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  איתור ותיקון תקלות. 10פרק 
במידה ויש תקלה . כל התיקונים הנדרשים יתבצעו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה

יש לבצע את הפעולות , בלה הבאהאו קלקול שלא ניתן להתגבר עליו לבד בעזרת הט
  :הבאות

 נתקו את המכונה מהחשמל. 
 סגרו את ברז המים. 

  פיתרון אפשרי  סיבה אפשרית  סימפטום/תופעה
  .חברו את התקע לחשמל  .היא לא מחוברת לחשמל

  .החליפו אותו  .הנתיך שרוף
  .המתינו עד לסיומה  .הפסקת חשמל

לא לחצתם על לחצן 
Start/Pause  לחצו עליו.  

  .סובבו אותו לתכנית הרצויה  .Stopבורר התכניות במצב 

המכונה לא 
  פועלת

  .סגרו אותה  .הדלת לא סגורה הרמטית
  .חו את המיםתפ  .ברז המים סגור

  .'ייתכן והוא מקופל וכד  .בדקו את צינור כניסת המים

  .סתום/צינור המים חסום
המים נקו את מסנן צינור כניסת 

(*)  
מסנן כניסת המים במכונה 

  סתומים
  (*).נקו את המסננים 

מים לא נכנסים 
  למכונה

  .סגרו אותה  .הדלת לא סגורה הרמטית
  פיתרון אפשרי  סיבה אפשרית  סימפטום/תופעה

מים לא מתנקזים   .בדקו את מצב צינור הניקוז  .צינור הניקוז סתום או מקופל
  (*)נקו את המסנן   .מסנן המשאבה סתום  מהמכונה

  (**).פלסו את המכונה  .המכונה לא מפולסת
 לא הוסרו בזמן ףברגי ייצוב התו

  .ההצבה
  (**).הסירו אותם מהמכונה

  .הדבר לא מפריע לתכנית  .במכונה יש מעט כביסה

מדי של במכונה יש כמות גדולה 
  כביסה

אל תעמיסו משקל רב מזה 
שמופיע בטבלת התכניות ופזרו 

 אחידה את הפריטים בצורה
  .בתוף

  נה רועדתהמכו

  .במשטח קשיחהמכונה נוגעת 
מהמשטחים הרחיקו אותה 

  .הקשיחים
  .לפרטים עיינו בפרק התחזוקה של המכונה* 

 .לפרטים עיינו בהוראות ההתקנה** 
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  פיתרון אפשרי  סיבה אפשרית  סימפטום/תופעה

 .השתמשתם ביותר מדי דטרגנט

על מנת . Start/Pauseלחצו על 
ערבבו כפית , להיפטר מהקצף

 ליטר מים 1/2של מרכך על 
ושפכו את התערובת המדוללת 

-5לאחר . למגירת הדטרגנטים
לחצו פעם נוספת על ,  דקות10

Start/Pause .בפעם הבאה ,
  .הכניסו פחות חומר

יש קצף במגירת 
  .הדטרגנטים

השתמשתם בדטרגנט שאינו 
  .מיועד למכונות כביסה

השתמשו רק בדטרגנט המתאים 
  .סהלמכונות כבי

התכנית חלשה מדי ואינה 
מתאימה דרגת הלכלוך של 

  .הבגדים

עיינו (בחרו בתכנית מתאימה 
  )בטבלת התכניות

כמות הדטרגנט שבה 
  .השתמשתם קטנה מדי

יש להתאים את הכמות לסוג 
  .הבגד ולדרגת הלכלוך

כמות הכביסה שהוכנסה לתוף 
  .גדולה מדי

מות שלא עולה הכניסו למכונה כ
על זו שמופיעה בטבלת 

  .התכניות

עם , לא נקיים(המים קשים 
  ).'אבנית וכד

התאימו את כמות הדטרגנט 
בהתאם להוראות השימוש על 

  .האריזה

תוצאות הכביסה 
  .לא טובות

הכביסה לא פוזרה באופן אחיד 
  .בתוף

  .פזרו את הכביסה באחידות

מים מתנקזים 
מיד לאחר 

  .המילוי
  (**). אותו בגובה המתאיםקבעו  .קצה צינור הניקוז נמוך מדי

לא רואים מים 
בתוף בזמן 

  .התכנית

המים נמצאים .זו אינה תקלה
  .בחלק הבלתי נראה של התוף

  

שלב הסחיטה לא 
או , מתבצע

  .מתבצע באיחור

מנגנון איזון . זו אינה תקלה
  .הכביסה בתוף הופעל

מנגנון אישון הכביסה מנסה 
. לפזר את העומס בצורה אחידה

 לאחר סיום הסחיטה תתחיל
שלב הפיזור היזום על ידי 

 .המכונה
פזרו את הכביסה בצורה , להבא

  .אחידה בתוף
  .לפרטים עיינו בפרק התחזוקה של המכונה* 

  .לפרטים עיינו בהוראות ההתקנה** 
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   קודי תקלה ופתרונות אפשריים11פרק 

   

 

  .הדלת המכונה נשארה פתוחה

 

כבו את , ה נמשכתאם התקל. סגרו את הדלת של המכונה
  .נתקו מהחשמל והזמינו קריאת שרות. המכונה

   

 

  .הפסקת מים או לחץ מים נמוך
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 ייתכן וברז המים סגור.  
 כבו את המכונה, במקרה זה. ייתכן ויש הפסקת מים .

  .ניתן לבחור ולהריץ תכנית כשהמים יחזרו
 לחץ המים בצנרת נמוך .  
  במקרה . או סתוםבדקו האם צינור הזנת המים מקופל

ישרו את הצינור כדי שזרימת , נקו את הסתימה, זה
  .המים תהיה רציפה

 נקו את המסננים במידת הצורך.(*)  
 נתקו מהחשמל . כבו את המכונה, אם התקלה נמשכת

  .והזמינו קריאת שרות
 המתאים' עיינו בעמ* 

   

 

 מסנן המשאבה סתום או קצר חשמלי, תקלה במשאבה. 

 

 ן המשאבהנקו את מסנ(**). 
 נתקו מהחשמל . כבו את המכונה, אם התקלה נמשכת

  .והזמינו קריאת שרות

  .המתאים' עיינו בעמ** 
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 מסנן המשאבה סתום או קצר חשמלי, תקלה במשאבה. 

 

 יתכן שהמסנן סתום. 
 נקו את מסנן המשאבה(**). 
 יתכן שצינור הניקוז סתום או מכופף. 
 בדקו את צינור הניקוז. 
  נתקו מהחשמל . כבו את המכונה, התקלה נמשכתאם

  .והזמינו קריאת שרות

  .המתאים' עיינו בעמ** 
 

   

 

 עודף מים במכונה.  

 

 המכונה תרוקן את המים. 
  אחרי השלמת הניקוז כבו את המכונה ונתקו אותה

  .סגרו את הברז והתקשרו ןמחלקת השירות. מהחשמל
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 המתח גבוה או נמוך מדי.  

 

 בדקו את , יתכן שזה פרץ זמני בהזנת המתח למכונה
בקשו . השקע כדי לוודא שהמכונה מחוברת גם להארקה

אם אין בעיה . מחשמלאי לבדוק את המתח בבית
  .נתקו את המכונה והתקשרו לשירות, במערכת החשמל

  
  

  השלכת מוצרי חשמל ישנים

. כאשפה ביתית רגילה על המוצר או על האריזה משמעו שהמוצר לא יטופל הסימול 
במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים 

אי . הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. והאלקטרוניים
. הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם

 לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו
  .המוצר
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