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 הקדמה
 

תודה שבחרתם במייבש הכביסה שלנו. אנא קראו מדריך זה היטב. הוא מספק 
רו אותו לשימוש עתידי. תעדו את הדגם והמספר הוראות, שימוש ותחזוקה. שמ
 מסרו מידע זה לספק שלכם אם אתם צריכים שירות.הסידורי של המכשיר שלכם. 

 
 

 הסמלים הבאים בשימוש במדריך זה:
 

ת שלכם ומידע כיצד להימנע מנזק ימידע חשוב בנוגע לבטיחות האיש
 למכשיר

 
 מידע כללי ועצות

 
 מידע על איכות הסביבה
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 מידע בטיחות                                              לפני השימוש
 

 תאונות שריפה/ קצר או דליפת חשמל עלולות להתרחש 
  

 .אין להתקין את המכשיר סמוך למקור אש או חום  

 ל המכשיר.אין להניח נרות דולקים או סיגריות ע 

  אין להתקין את המכשיר במקומות עם לחות או שסובלים
מגשם, שמא נזקים מהצתה או תאונות אחרות יתרחשו 
 בקלות בשל התאספות טיפות מים על רכיבים חשמליים.

  אין להתקין את מייבש הכביסה במקום תחת אור שמש
 ישיר, שמא רכיבי הפלסטיק ורכיבי הגומי יתיישנו.

 ון מים על המים בעת הניקוי.אין להשתמש בסיל 

  שתיגרם מייבוש מופרז, אין כדי להימנע מסכנת שריפה
להשתמש במכשיר כדי לייבש את הפריטים הבאים: כריות, שמיכות פוך ודומיהם 

 )פריטים אלו צוברים חום(.

  פריטים שהוכתמו או שהוספגו עם ירקות או שמן בישול מהווים סכנת שריפה ואין להניח
 הכביסה. אותם במייבש

  אם כיבסתם את הלבנים שלכם עם מסיר כתמים, אתם חייבים לבצע מחזור שטיפה
 נוסף לפני העמסת מייבש הכביסה שלכם.

 נא וודאו שמציתים או גפרורים לא הושארו בטעות בכיסים או בבגדים שיש להעמיס א
 בתוך המכשיר.

 

אלא אם כל מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש פעולת אזהרה: אין לעצור את  
 הפריטים יוצאו במהירות ויפוזרו כך שהחום יתפזר.

 

 פגיעה אישית עלולה להתרחש 
  

  המכשיר לא מיועד לשימוש ילדים קטנים או אנשים
 חלשים ללא פיקוח.

  חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים. שימו את
כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק למשל( במקומות 

 של ילדים. מחוץ להישג ידם

  אין לגעת בכביסה בתוף המייבש עד שהמייבש עוצר את
 הפעלה לחלוטין.

  אין לשים ילדים או חיות סמוך כאשר המייבש עובד, כיוון
שהם עלולים להילכד בתוך המייבש. נא בידקו היטב את 

 התוף לפני סגירת הדלת.
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 בטיחות עמיד                                              לפני השימוש
 

 הוראות אחרות 

  מכשיר זה תוכנן לשימוש ביתי. אין להשתמש בו לשימושים אחרים פרט לאלו שהוא
 תוכנן עבורם.

  ייבשו רק בדים מכובסים שמיועדים לייבוש במכונה. עקבו אחר ההוראות על כל תווית
 בגד.

 ך עבודה חשמלית הנדרשת להתקנת מכשיר זה צריכה להתבצע על ידי חשמלאי מוסמ
 או אדם מתאים.

 שטיח, אנא כוונו את הרגליים כדי לאפשר לאוויר  מכוסה האם המכשיר ממוקם על רצפ
 להתפזר בחופשיות תחת המכשיר.

  אין לטפס על המייבש או להניח עליו חפצים כבדים/התקני חום או פרטים עם מים או
 .נוזלים שדולפים על המייבש, שמא יתרחש עיוות של הלוח הקדמי ורכיבי הפלסטיק

  חפצים כמו מטבעות, סיכות ביטחון, מסמרים, ברגים, אבנים או חומרים קשים, חדים
 אחרים יכולים לגרום נזק נרחב ואין להניח אותם בתוך המכשיר.

  לאחר התקנת המכשיר, בדקו שהוא לא לוחץ או עומד על כבל החשמל או פתחי
 האוורור.

 לטקס(, כובעי אמבטיה, אריגים  אין לייבש במייבש הכביסה פריטים כמו גומאויר )קלקר
 חסיני מים, חפצים נתמכי גומי ובגדים או כריות המצויידים בגומאוויר.

 נקו ותחזקו את המכשיר לאחר השימוש.תמיד נתקו , 

 .אין להעמיס יתר על המידה את המכשיר. ראו את הסעיף המתאים במדריך למשתמש 

 .בגדים רטובים ומטפטפים אין להניח במייבש הכביסה 

  בגדים שהיו במגע עם מוצרי נפט נדיפים אין להכניס למייבש הכביסה. אם חומרי ניקוי
נדיפים היו בשימוש, יש לנקוט בזהירות כדי לוודא שהנוזל הוסר מהבגד לפני הנחתו 

 במייבש הכביסה.

  אין להשתמש במייבש הכביסה אם כבל החשמל, לוח הבקרה, משטח העבודה או
 פנימי של מייבש הכביסה נגיש.הבסיס ניזוקו כך שהחלק ה

 .מייבש הכביסה לא מיועד לשימוש אם כימיקלים תעשייתיים היו בשימוש לניקוי 

 .אין לאפשר למוך להצטבר סביב מייבש הכביסה 

 .אין לייבש פריטים שאינם ניתנים לכיבוס במייבש הכביסה 

 ך הכביסה.מרככי כביסה או מוצרים דומים ניתנים לשימוש כמפורט על פי הוראות מרכ 

  החלק הסופי של מחזור מייבש הכביסה מתרחש ללא חום )מחזור קירור( כדי להבטיח
 שהפריטים יישארו בטמפרטורה שמבטיחה שהפריטים לא יינזקו.

  האוויר הנפלט לא ניתן להזרמה בצינור המשמש להזרמת אדים ממכשירים השורפים גז
 או דלקים אחרים.

 הניתנת לנעילה, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד  אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת
 תוגבל.של דלת מייבש הכביסה  הההפוך למייבש הכביסה, באופן כזה שפתיחה מלא



8 

 בטיחות מידע                                              לפני השימוש
 

 לנקות בתדירות גבוההלכוד יש  מוך. 

  םשריפת דלקימכשירי של גזים לחדר מ כדי למנוע זרימה חזרה מספקאוורור יש לספק 
 אחרים, כולל מדורות.

 בחומרים כמו שמן בישול, אצטון, אלכוהול, בנזין, קרוסין, מסירי וכתמים פריטים שהיו מ
במים חמים עם כמות נוספת של אבקת  כבסכתמים, טרפנטין, שעווה ומסירי שעווה יש ל

 במייבש הכביסה. הייבושכביסה לפני 

  כיסים כמו מציתים וגפרורים.החפצים מאת כל ההוציאו 

  באופן ספונטני, בעיקר בעת חשיפה למקורות  ידלקיכולים לה נפטהמושפעים מפריטי
 , גורמים תגובת חמצון בשמן.מתחממיםחום כמו במייבש כביסה. הפריטים 

, הפריטים יכולים להיות חמים מספיק כדי היפלטחמצון יוצר חום. אם החום לא יכול ל
חום מנפט יכול למנוע ם המושפעים מו אחסון פריטיאגירה, תקיעה אש. לעלות בא

 וכך ליצור סכנת שריפה. היפלטל

  צמחי או שמן בישול או זוהמו על ידי מוצרי שמן בדים המכילים שאם זה בלתי נמנע
, קודם יש לכבס אותם במים חמים עם תוספת במייבש כביסה ימוקמוטיפוח לשיער 
 .סכנהע, את המני, אך לא זה יצמצם -אבקת כביסה 
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 תיאור המוצר                                               לפני השימוש
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לוח בקרה .1

 מכל ניקוז .2

 מסנן מוך .3

 דלת .4

 מעבהמכסה  .5

 מעבה .6

 רגל כוונון .7
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 פנל הבקרה                                             השימוש תהליך
 

 וח בקרהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 זמזם .0

 מהיר .1

 עדין .2

 הפעלה מושהית .4

 נעילת ילדים .1

 LEDתצוגת  .2

 נורות חיווי .1

 נעילת ילדים

 ייבוש

 קירור

 סיום

 הפעלה/הפסקה .8

 נורות חיווי .9

 מעבהיחידת 

 מכל ניקוז

 מסנן מוך

 חוגת בורר תוכניות .01
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 ימושש                                                     השימוש תהליך
 

 שימוש ראשון 
 .וודאו שהחיבורים החשמליים תואמים עם הוראות ההתקנה 

 .הסירו את גוש הקלקר וחומרים נוספים מהתוף 

  לפני השימוש במייבש הכביסה שלכם בפעם הראשונה, אנחנו ממליצים לכם להניח מעט
דקות. ייתכן שיהיה אבק בתוך מייבש  21בגדים לחים בתוך המכשיר ולייבש במשך 

 ביסה חדש לחלוטין.כ
 

 שימוש יומיומי 
 

 חיבור המכשיר
 .)פתחו את הדלת )ראו איור 

  הניחו את הכביסה בתוף, פריט אחד כל פעם, נערו
 אותם ככל האפשר.

  סגרו את הדלת. נא בדקו שהכביסה לא נתפסת בין
 הדלת למסנן.

 

 בחירת התוכנית הרצויה
  .נורת סובבו את חוגת בורר התוכניות לתוכנית הרצויה

הפעלה/הפסקה תתחיל להבהב. התוכנית תכבה אם לא 
 דקות. 01תלחצו על אף כפתור במשך 

 
 
 
 
 
 

חוגת הבורר מחולקת לסעיפים 
 הבאים:

 כותנה 

 סינתטי 

 זמן 

 מיוחד 
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 שימוש                                                     השימוש תהליך
 

 תאוטומטי בבקרהייבוש 

 ר תוכנית שונה על בסיס חומרי הבגדים השונים שלכם. למכשיר יש אתם יכולים לבחו
את הפונקציה עם חיישן לחות כדי לכוונן אוטומטית את זמן הייבוש לייבוש אופטימלי. 

 מערכת ייבוש זו מתאימה לסעיפי כותנה, סינתטי ואנטי בקטריאלי, תוכנית משי.
 

 ייבוש עם בקרת זמן
  דקות לכותנה או  21או  91יש צורך. בחרו תוכנית ניתן לשימוש כדי לסיים ייבוש אם

דקות לסינתטי. כדי לבטל את התוכנית שפועלת, סובבו את חוגת בורר  21תוכנית 
'ס' כדי לכבות את המכשיר  'ס'. בסיום הייבוש, סובבו את חוגת הבורר ל התוכניות ל

 לפני הוצאת הכביסה.
 

 כפתורי אפשרויות תוכניות

 ת שונות ניתנות לשילוב. הן חייבות להיבחר לאחר בחירת בהתאם לתוכנית, פונקציו
התוכנית הרצויה ולפני לחיצה על כפתור הפעלה/הפסקה. כאשר כפתורים אלו נלחצים, 

 הנורות התואמות מאירות. כאשר הם נלחצים שוב, הנורות נכבות.
 

 בחירת הזמזם
 ן לאחר הפעלת המכשיר, הזמזם כבוי אם לא תעשו אף פעולה. הזמזם נית

  הלהפעלה במהלך התהליך. על ידי לחיצה על כפתור 'זמזם', הזמזם ייכבה ונור
 תואמת תאיר. כאשר הזמזם פועל, האות יישמע במקרים הבאים:

 .כאשר כפתור כלשהו נלחץ 

 .בסיום התוכנית 
 כאשר הזמזם פועל, אם תלחצו על כפתור 'זמזם' פעם נוספת, הזמזם ייכבה.

 

 בחירת כפתור מהיר
 ניתנת לבחירה בתוכניות הבאות: 'כבד', 'חזק', 'רגיל'. על ידי לחיצה  האפשרות

 דקות. הנורה התואמת תאיר. אפשרות  01 -על כפתור זה, זמן הייבוש יופחת ב
 זו לא ניתנת לבחירה יחד עם האפשרות 'עדין'.
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 שימוש                                                     השימוש תהליך
 

  בחירת עדין

האפשרות ניתנת לבחירה בסעיפים הבאים: 'כותנה', 'סינתטי', 'זמן'. לחיצה על 
כפתור זה מאפשרת ייבוש להתבצע בטמפרטורה נמוכה, לפריטים עדינים. הנורית 
התואמת תאיר. אפשרות זו ניתנת גם לשימוש עבור ייבוש עם בקרת זמן. פונקציה 

 זו לא ניתנת לשימוש עם ייבוש מהיר.
 
 

 בחירת הפעלה מושהית

שעות מקסימום.  14 -כפתור זה מאפשר לכם להשהות את התחלת התוכנית ב
נית ולפני לחיצה על כאפשרות זו חייבת להיבחר לאחר בחירת התו

 הפעלה/הפסקה כדי להתחיל את התוכנית. כל פעם שהכפתור נלחץ, הזמן יגדל 
 שעה. 0-ב
  
 
 
 

 רי בחירת אפשרות התוכנית )זמזם, מהיר, עדין(.זה ניתן לבחירה בשני המקרים לפני ואח
הספירה לאחור תתחיל לאחר שתלחצו על כפתור הפעלה/הפסקה והנורית המתאימה 

 תאיר. התצוגה תראה את הזמן הנותר. הזמן הנותר יוצג שעה אחרי שעה.
 אפשרות זו לא ניתנת לבחירה כשתוכנית מיוחדת נבחרה.

 

 תצוגה

 התצוגה מראה את המידע הבא:
 לאחר שבחרתם את התוכנית, המשך שלה )בשעות ודקות( יופיע על התצוגה.

זה מחשב אוטומטית על בסיס העומס המקסימלי המתקבל לכל סוג בד והמעלות הדרושות 
 דקה. 0לייבוש. כאשר התוכנית מתחילה, הזמן הנותר יוצג כל 

 

 הפעלה מושהית 
תראה זאת. הספירה לאחור  אם תבחרו זמן השהייה על ידי הכפתור המתאים, התצוגה

תוצג שעה אחרי שעה. ברגע שתלחצו על כפתור 'הפעלה/הפסקה' שוב. היא תצראה את 
 משך התוכנית הקודמת שנבחרה. פונקציה זו לא ניתנת לשימוש עם תוכנית 'מיוחד'.
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 שימוש                                                     השימוש תהליך
 

 פשרות לא נכונהבחירת א 
 )שגיאה(. ErSאם בחרת אפשרות שאינה מתאימה לתוכנית שבחרתם, התצוגה תראה 

אם בחרת תוכנית אחרת בגלל הפעלה לא נוכנה בזמן שהתוכנית פועלת, התצוגה תראה 
ErS .)שגיאה( 

 נורות חיווי 

o  נורת  
. מומלץ לנקות מעבההיא מאירה לאחר כל העמסה, שמזכירה לכם לנקות את ה

 שלוש פעמים או ארבע פעמים בשנה. מעבהת הא

o  נורת  
 היא מאירה לאחר כל תוכנית. ומזכירה לכם לרוקן את מיכל המים.

הערה! רוקנו את מיכל המים לאחר כל העמסה כדי להימנע מהתראה בעת 
 השימוש בפעם הבאה.

o  נורת  
תנקו מגיע פעם אחת לאחר כל העמסה כדי להזכיר לכם לנקות את המסנן. אם לא 

את המסנן, המכשיר יפעל כראוי בפעם הבאה, אבל יעילות הייבוש תושפע אם לא 
 תנקו את המסנן פעמים רבות.

 

 בחירת הפעלה/הפסקה

לחצו על כפתור זה כדי להפעיל את המייבש לאחר בחירת התוכנית והאפשרויות. אם דלת 
ר סגירת הדלת המכשיר פתוחה כאשר התוכנית פועלת, כפתור זה צריך להילחץ שוב לאח

 כדי להפעיל מחדש את התוכנית מהנקודה שבה היא הופרעה.
במקרה זה הנורית של כפתור הפעלה/הפסקה תהבהב כדי להזכיר לכם שכפתור ההפעלה 

 צריך להילחץ שוב.
 

 נורות חיווי

 נורות אלו מציינות הפונקציות הבאות:

 'נורית 'נעילת ילדים 
 נורית זו מציינת שהמכשיר נעול.

 ייבוש' נורית' 
 נורית זו מציינת שהמכשיר בשלב הייבוש.

 'נורית 'קירור 
דקות  01נורית זו מציינת שהמכשיר בשלב הקירור. בסוף הייבוש, יש שלב קירור של 

 כדי לקרר את הכביסה.

 'נורית 'סיום 
 קמט לאחר שלב הקירור.-נורית זו מאירה במהלך שלב האל
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 שימוש                                                     השימוש תהליך
 

 בסיום התוכנית
 

דקות. אם הכביסה לא תוצא בסיום  01כל תוכניות הייבוש מסתיימות עם שלב קירור של 
דקות מקסימום(. אם לא תוציאו  21קמט )משך: -המחזור, המייבש כביסה ייבצע שלב אל

גה תראה 'סיום' קמט. התצו-את הכביסה, המכשיר יפסיק אוטומטית בסיום שלב האל
שניות אם תבחרו את הזמזם. סובבו את חוגת בורר התוכניות  01והזמזם יישמע במשך 

 ', כל הנורות ייכבו.1ל'
 

  פונקציות 'נעילת ילדים'
  

כאשר המכשיר פועל, לחצו בו זמנית על כפתורי 'עדין' ו'הפעלה 
מושהית' מספר שניות, המערכת תנעל את כל הכפתורים. לאחר מכן, 

ל הכפתורים יהיו לא פעילים. אם תרצו לגרום למכשיר לחזור למצב כ
נורמלי, לחצו על כפתורי 'עדין' ו'הפעלה מושהית' מספר שניות בו 

 זמנית שוב.
 

 לאחר כל שימוש
 

 נקו את המסנן.
 חשוב

אם תוכנית הייבוש נעצרה לפני שהיא הגיעה לסיומה, אנו ממליצים שתסובבו את חוגת 
צב 'ייבוש באוויר' ותמתינו עד לסיום שלב קירור זה לפני הוצאת הכביסה. בורר התוכניות למ

' 1' זה יימנע הצטברות חום בתוך המכשיר. כדי לעשות זאת קודם סובבו את החוגה ל
 ולאחר מכן ל'ייבוש באוויר' ולחצו על כפתור 'הפעלה'.

 שינוי התוכנית
 יבוב חוגת בורר התוכניות לכדי לשנות את התוכנית שפועלת, קודם בטלו אותה על ידי ס

 '. בחרו תוכנית חדשה ולחצו על כפתור הפעלה.1'
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 עצות לייבוש                                             השימוש תהליך
 

 לפני העמסת הכביסה
אף פעם אל תייבשו במייבש כביסה את הבאים: פריטים עדינים במיוחד כמו וילון רשת, 

טי מתכת, טייצים, חומרים מגושמים כמו מעילים, שמיכות, צמר, משי, בדים עם קישו
שמיכות פוך, שקי שינה, פוך נוצות וכל פריט המכיל גומאוויר או חומרים דומים כמו 

 גומאוויר.

 :תמיד עקבו אחר ההוראות על תווית הבגד 
 

 ניתן לייבוש במייבש כביסה
 

 ייבוש רגיל )טמפרטורה גבוהה(
 

 ייבוש עדין )טמפרטורה נמוכה(
 

 אין לייבש במייבש כביסה
 

  סוגרים כדי למנוע פריטי כביסה קטנים להסתבך בתוכם. סגרו סגרו ציפיות וכיסויים עם
לחצניות, רוכסנים וקרסים והדקו חגורות ורצועות סינרים. מיינו כביסה בהתאם לסוג 

 והמעלות של הייבוש הרצויות.

 את הכביסה, זה יימנע קמטים ויחסוך אנרגיה. אין לייבש יתר על המידה 

  המנעו מלייבש בגדים כהים עם פריטים בהירים עם מוך כמו מגבות כיוון שהם להיצמד
 למוך.

 .הכביסה צריכה להיות סחוטה היטב לפני הייבוש במייבש 

 .פריטים קלים לטיפול, למשל חולצות, יש לסחוט קלות לפני הייבוש 

 גים( עלולים להתכווץ מעט במהלך הייבוש. נא לא לייבש יתר בגדים סרוגים )לבנים סרו
על המידה פריטים מסוג זה. מומלץ להתחשב בהתכווצות בעת בחירת מידת רכישות 

 חדשות.

  אתם יכולים גם לשים פריטים מעומלנים בתוך המייבש שלכם. עם זאת, כדי להשיג את
י להוציא שאריות עמילן, נגבו מלון הרצוי, בחרו את התוכנית 'ייבוש מגהץ'. כדיאפקט הע

 את התוף הפנימי אחרי ייבוש עם בד לח ולאחר מכן נגבו כדי לייבש.

  כדי להמנע ממטען סטטי כאשר הייבוש מסתיים, השתמשו במרכך כביסה כאשר אתם
 מכבסים את הכביסה או מרכך בדים במיוחד למייבש כביסה.

 .הוציאו את הכביסה כאשר המייבש סיים את הייבוש 

 21פריטים מסויימים עדיין לחים לאחר הייבוש, הגדירו זמן ייבוש קצר, אבל לפחות  אם 
 דקות. זה נחוץ במיוחד עבור פריטים רב שכבתיים )צווארון, כיסים וכו'(
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 עצות לייבוש                                             השימוש תהליך
 

ת שיער, סיכות ביטחון, וודאו שחפצי מתכת לא נשארו בכביסה )למשל סיכו
 סיכות(

 . הדקו חגורות או סרטים ארוכים.לחצניותורכסו ציפיות, רכסו רוכסנים, קרסים 
 כדי למנוע מהכביסה להסתבך:

 רכסו רוכסנים, סגרו כיסויי שמיכה והדקו חגורות משוחררות או סרטים )למשל של סינרים(
תנה, שכבת הכותנה צריכה הפכו פריטים עם בד דו שכבתי )למשל עם מעיל עם בטנת כו

 להיות כלפי חוץ(. בדים אלו ייתייבשו טוב יותר.
 

 עומס מירבי

 העומסים המומלצים מצויים בטבלת התוכניות,
 כללים כלליים:

 :עומס מומלץ לא להדק מדי. כותנה, פשתן 

  :התוף לא יותר מחצי מלאסינתטי 

 :התוף לא יותר מרבע מלא. בדים עדינים וצמר 
ו להעמיס את הקיבולת המקסימלית של המכשיר כיוון שעומס קטן יותר : נסשימושיתהערה 

 הוא לא כלכלי.
 

 משקלי כביסה

 המשקלים הבאים הם אינדיקציה:
 

 ג' 121 שמלת לילה ג' 0211 חלוק רחצה

 ג' 021 תחתוני נשים ג' 021 מפית

 ג' 811 חולצות עבודה גברים ג' 921 כיסוי שמיכה

 ג' 121 חולצות גברים ג' 221 סדין

 ג' 021 פיג'מה גברים ג' 122 ציפית

 ג' 221 חולצה ג' 221 מפה

 ג' 021 מכנסי גברים ג' 121 מגבת

   ג' 021 מפית תה
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 תוכניות ייבוש                                           השימוש תהליך
 

 תיאור התוכנית עומס מקסימלי מסלול סעיף

 כותנה

 עבודה וכו'ג'ינס, בגדי  ק"ג 8 כבד

 ג'ינס, בגדי עבודה וכו' ק"ג 8 חזק

 ייבוש חולצות, טריקו, מכנסי כותנה ק"ג 8 רגיל

 ייבוש פריטים סרוגים, חולצות כותנה ק"ג 8 לח

 ק"ג 8 מגהץ
ייבוש סדינים, מצעים, מפה, לבנים 

 מעומלנים

 סינתטי

 לסדינים, מפות, פריטים סינתטיים ק"ג 4 תוספת

 פריטים סינתטייםל ק"ג 4 ארון

 לפריטים סרוגים, חולצות ק"ג 4 מגהץ

 ק"ג 8 '91', 21', 21 זמן
בדים רב שכבתיים, מגבות רחצה, 

 מגבות ידיים

 מיוחדים

 למכנסי גברים, תחתונים, בגדי חורף ק"ג 4 אנטי בקטריאלי

 לפריטי משי ק"ג 1 משי

 למכנסי גברים, חולצות ק"ג 4 ריענון

 ק"ג 8 ייבוש באוויר
למכנסי גברים, חולצות, טריקו, מכנסי 

 כותנה וכו'
 

 ק"ג. 2 -הערה: לייבוש מגבות, העומס המקסימלי לא יחרוג מ
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 טיפול וניקוי                                              השימוש תהליך
 

 טיפול וניקוי 

דת ניקוי את המכשיר מהחשמל, לפני שאתם מבצעים איזושהי עבו לנתקאתם חייבים 
 ותחזוקה.

 

 ניקוי חיצוני
 השתמשו רק בסבון ומים וייבשו היטב. חשוב: אל תשתמשו בכוהל, מדלל או מוצרים דומים.

 

 ניקוי הדלת
נקו תקופתית את החלק הפנימי של הדלת כדי להסיר מוך. 

 ניקוי נכון מבטיח ייבוש נכון.
 

 ניקוי המסנן
 .המייבש שלכם יתפקד היטב רק אם המסנן נקי 

  המסנן אוסף את כל המוך שנאסף במהלך הייבוש. כדי
 שהמכשיר שלכם יפעל ביעילות האופטימלית.

 .נורית חיווי 'מסנן' מזכירה לכם, לכן יש לנקותו 

 .יש להסיר את המסנן לניקוי 

  בעת הייבוש, כל סיבי הבגדים והשערות, המייבש
 בעזרת המסנן אוסף את כל המוך.

 תמשו במברשת כאשר תופעה זו מתרחשת, אנא הש
וטבלו במים חמים כדי לנקות את המסנן, פתחו את 

 הדלת, הוציאו את המסנן )ראו תמונה(.
 

 אזהרה: אין להשתמש במכשיר ללא מסנן. 
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 טיפול וניקוי                                              השימוש תהליך
 

 קולט מיםריקון 
כל פעם לאחר השימוש.  קולט המיםוקן את . יש לרמהמעבהאוסף את כל המים  קולט המים

קולט , נורית 'ריקון קולט המיםאחרת זה יגרום לירידה בביצועי הייבוש. אם מים מילאו את 
 ' תאיר בתהליך הייבוש והזמזם יישמע.המים

 בתוך שעה אחת. קולט המים, יש לרוקן את במצב כזה
 

 .קולט המיםמשכו את . 1                                שפכו את המים לכיור.. 2         
 
 
 
 
 

 
 
 במייבש הכביסה. קולט המיםדחפו את . 3          לחצו על כפתור 'הפעלה/הפסקה'.. 4
 

 מעבהניקוי ה
ל. לכן צריך תשומת לב מיוחדת. אנו יהוא אחד הרכיבים החשובים ביותר לייבוש יע מעבהה

 כל שנה. שלוש או ארבע פעמים מעבהממליצים לכם לנקות את ה
 
           הזיזו שתי חתיכות של מוט הנעילה, . 2

 .מעבהפתחו את מכסה ה.      1                                .מעבהמשכו החוצה את ה   
 
 
 
 

 

 
 

 .בהתאם להתקנה בכיוון ההפוך. 4                          תחת הברז מעבהשימו את ה. 3
 נקי. מעבהושטפו במים זורמים היטב ל
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 טיפול וניקוי                                              השימוש תהליך
 

 חיישן הטמפרטורה
כלומר שחייב לבצע ניקוי. גורם בתהליך ההנעה, מכשיר זה משמש באינדוקצית לחות הבד. 

מייבש עיקרי לניקוי הוא חיפוש תחמוצת הסידן שעל פני שטח החיישן. נקו את החיישן ב
 )ראו תמונה(

 
 
 
 
 
 
 

 החלפת נורה
פתחו את הדלת, שימו את היד שלכם בתוך התוף של מייבש הכביסה, השתמשו  .1

 במברג כדי להוציא שני ברגים, והוציאו את מסך הנורה.
  

 
 
 
 
 
 
 
 הוציאו את הנורה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון. היזהרו, אל תתנו לנורה ליפול. .2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ו נורה חדשה עם תהליך בכיוון ההפוך.בהתאם התקינ .3
 תפסו את מסך הנורה ביד, ודחפו חזק נגד כיוון השעון, עד שהנורה משוחררת. .4
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 כאשר דבר מה לא עובד                             השימוש תהליך
 

 לא עובד משהו
  בעיות מסוימות בשל חוסר בתחזוקה פשוטה או שכחה, שניתן לפתוחר בקלות ללא

מהנדס. לפני שתצרו קשר עם מרכז השירות המקומי שלכם, נא בצעו את קריאה ל
 הבדיקות המפורטות להלן.

  במהלך פעולת המכשיר, אפשרי שנורית הפעלה/הפסקה תהבהב כדי לציין שהמכשיר
לא פועל. ברגע שהבעיה נפתרה, לחצו על כפתור הפעלה/הפסקה כדי להפעיל מחדש 

בעיה קיימת, צרו קשר עם מרכז השירות את התוכנית. אם לאחר כל הבדיקות, ה
 המקומי שלכם.

 

 פתרון גורם אפשרי כשל

 התקע לא מחובר  המייבש לא עובד

 הדלת פתוחה 

  לחצתם על כפתור? 

 חברו לשקע 

 סגרו את הדלת 

  שוב לחצו על כפתור 

תוצאות הייבוש לא 
 מספקות

 נבחרה תוכנית לא נכונה 

 המסנן סתום 

 נפח לא נכון של כביסה 

 ם על חיישן משקעי
 הלחות

  בחרו תוכנית אחרת בפעם
הבאה שאתם מייבשים )ראו 

 סעיף 'תוכניות ייבוש'(

 נקו את המסנן 

 בדקו נפח עומס מומלץ 

 שטפו את חיישן הלחות 

 החליפו נורה  הנורה פגומה  תאורת התוף לא עובדת

מחזור הייבוש מסתיים 
זמן קצר אחרי 

שהתוכנית התחילה. 
 נורית 'סיום' מוארת

  עומס כביסה מספיק אין
או שהכביסה שהועמסה 

יבשה מדי לתוכנית 
 שנבחרה

  בחרו רמת ייבוש גבוהה יותר
 )למשל כבד במקום חזק(

מחזור הכביסה נמשך 
 זמן ארוך מהרגיל

 נפח העומס גדול מדי  .הפחיתו את נפח העומס 

 

. אם אתם לא מצליחים לזהות או לפתור את הבעיה, צרו קשר עם מרכז השירות שלנו 
לפני ההתקשרות, רשמו את הדגם, המספר הסידורי ותאריך הרכישה של המכשיר שלכם, 

 מרכז השירות ידרוש מידע זה.
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 תקנהה                                                                  נספח
 

 הערת הארקה
קה מונעת התנגדות מינימלית מכשיר זה חייב להיות מוארק. במקרה של כשל או נזק, האר

כדי להפחית את ההתחשמלות האפשרית. כבל החשמל חייב להיות מקובע עם התקן וכבל 
החשמל עם התקע. התקע חייב להיות מוכנס לשקע מותקן ומוארק כראוי )בהתאם לתקנים 

 והחוקים המקומיים(.
 

 תהליך
צריכים לקנות כבל הארקה נפרדת דרושה לחלק מהכללים המקומיים. במקרה כזה, אתם 

 הארקה, מהדק וברגים.
 

 פריקת מים
 למיכל, ניתן לנקז אותם ישירות. מעבהאין צורך לפרוק את מי ה

 החלפת צינור ניקוז
משכו החוצה את צינור המים לפי כיוון החץ. לאחר מכן התקינו את צינור הניקוז, ניתן 

 להשתמש בפלייר אם זה קשה.
 
  
 
 
 
 
 
 

 יישורכיוונון 
 היישור כדי להימנע מרעידות ורעשים. כווננו את .0

 המכשיר חייב להיות ממוקם במקום נקי, ללא מים, קר וחומרים דליקים.
כדי לשמור על מינימום רעידות ורעשים בעת השימוש במייבש, יש למקם אותו על 

 משטח יציב וישר.
אם המייבש לא ישר לחלוטין, יש לכוונון את הרגל הקדמית מעלה, כדי להנמיך את  .1

המייבש על ידי סיבוב נגד כיוון השעון ולהגביה אותו על ידי סיבוב בכיוון השעון עד 
 שהמכשיר לא רועד.



25 

 תקנהה                                                                  נספח
 

 בדקו מעבר לפינה
בעת לחיצה על הקצה, המכשיר לא אמור לרעוד מעלה 

ומטה )נא בדקו בשני כיוונים( בעת לחיצה על החלק העליון 
של המסגרת )מעבר לפינה(, המייבש ירעד, יש צורך 

 כיוונון מחדש של רגל הכיוונון.ב
 

אין לשים ערימת שמיכות או שטיח על הרצפה, מה שיכול 
 להבטיח חום והשפעה על פעולת המכשיר.

 
 

 חשוב: 
. לכן אין להתקין 60°Cהאוויר החם שנפלט ממייבש הכביסה יכול להגיע לטמפרטורה עד 

ת. בעת הפעלת המייבש, אסור את המכשיר על רצפות שאינן חסינות לטמפרטורות גבוהו
, כיוון שזה עלול להשפיע על 35°C+-וגבוהה מ 5°C+ -שטמפרטורת החדר תהיה נמוכה מ

 ביצועי המכשיר.
 

 הפיכת הדלת
כדי לעשות את העמסת הכביסה קלה יותר, הדלת ניתנת להיפוך. פעולה זו חייבת להתבצע 

 רוב אליכם.על ידי אדם מוסמך. נא צרו קשר עם מרכז השירות שלנו הק
 

 חיבורים חשמליים
כל עבודת חשמל הנדרשת כדי להתקין את המכשיר צריכה להתבצע על ידי חשמלאי 

 מוסמך או אדם מתאים.
 

 אזהרה: מכשיר זה חייב להיות מוארק. 
 

 .אם מדדי הבטיחות לא בוצעוהיצרן מבטל כל אחריות  
 דירוג המכשיר. לפני הפעלה, וודאו שמתח החשמל זהה למצויין על לוחית

 אם יש להחליף את התקע מכל סיבה, המשיכו כדלהלן:

  הארקה –ירוק וצהוב 

  נייטרלי –כחול 

  חי –חום 
החוט הצבוע ירוק וצהוב חייב להיות מחובר למסוך המסומן באות או על ידי סמל ההארקה 

 או צבוע בירוק וצהוב.

 כיוונוןרג בו
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 מירה על הסביבהש                                                 נספח
 

 
 אזהרה

 בטיחות חמורה )התחשמלות( תקע חתוך המחובר לשקע זה סכנת 

 .וודאו שהתקע החתוך מושלך בבטחה 

 חיבור זמני 
 במקרה של חיבור זמני, הכרחי שתתקינו מתג כפול.

 אסור שהמתג יקטע את כבל ההארקה הירוק וצהוב בכל נקודה.

 

 חומרי אריזה 

  ניתנים למיחזור החומרים המסומנים בסמל 
PEפוליתילן> 
PSפוליסטירן> 
PPפילן<פולי 

 זה אומר שהם ניתנים למחזור על ידי השלכתם כראוי במיכל איסוף מתאים.
 

 מכשיר ישן
השתמשו באתרי סילוק מורשים למכשיר הישן שלכם. עזרו לשמור על הארץ שלכם 

 מסודרת!
 

  על המוצר או על האריזה מציין שאין לטפל במוצר כפסולת ביתית. במקום  הסמל
ת איסוף מתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. אם תעשו זאת הוא צריך להילקח לנקוד

זאת המוצר יושלך כראוי, מה שאחרת יכול לגרום לטיפול לא מתאים בפסולת של המוצר. 
למידע נוסף על מחזור המוצר, נא צרו קשר עם היועצים המקומיים, מרכז השלכת פסולת 

 ביתית שלכם או החנות בה רכשתם את המוצר.
 

 וגיותעצות אקול 
 כדי לחסוך באנרגיה ולעזור להגן על הסביבה, אנו ממליצים לכם לעקוב אחרי העצות:

 .אין לייבש יתר על המידה את הכביסה, זה ימנע קמטים ויחסוך באנרגיה 

 .בחרו תוכנית ייבוש בהתאם לסוג הכביסה והמעלות הדרושות לייבוש 

 ה חשמל גבוהה.נקו את המסנן באופן קבוע כדי למנוע ייבוש מופרז וצריכ 

 35°+-אוורו את החדר היטב. טמפרטורת החדר לא צריכה לחרוג מC. 
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 חריות / שירות לקוחותא                                          נספח
 

 תנאי אחריות רגילים
חודשים מתאריך הרכישה של המכשיר, אנו, באפשרויות  01אנו לוקחים על עצמו בתוך 

 התיקון שלנו או החלפה עבודה, חומרים והובלה ללא תשלום בתנאי ש:

 ותקן כראוי ושימש רק באספקת חשמל המצויינת בלוחית הדירוג.המכשיר ה 

 .המכשיר שימש לשימוש ביתי רגיל בלב, ובהתאם להוראות היצרן 

  המכשיר לא טופל, תוחזק, תוקן, פורק או הועבר עם כל אדם אחר פרט למורשים על
 ידינו.

 .אחריות זו היא בנוסף לזכויות החקוקות והחוקיות האחרות 
 

 כסהאחריות לא מ
  נזק או כשל הנגרם מהובלה, שימוש לא נכון או הזמנה, החלפת כל נורה או חלקים

 מתפרקים של זכוכית או פלסטיק.

 .המכשיר נמצא בשימוש סביבה מסחרית, ובנוסף זה נתון בהסכם שכירות 

 .המוצרים של היצרן שלנו שלא מסומנים על ידינו 
 

 הסבר סימנים
 

V זרם חילופין ~ וולט 

W וואט Hz הרץ 

 

בטיחות 
 נבדקה

 

 CEסימן 

 

 סכנת שריפה
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 רשים חשמלית                                                       נספח
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