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 אזהרה 

 זהירות! 
 קראו את מדריך ההוראות טרם השימוש במוצר זה! 

 את לוכד המוך. אזהרה: נקו באופן סדיר  .1
 אין להניח דבר מלפני פתח האוורור.  .2
 שמרו על הפתח נטול חסימות.  .3
 ייבשו רק בדים שעברו ניקוי במים.  .4
 הרחיקו ילדים מהמכשיר בזמן ההפעלה.  .5
 אין לתלות דבר על דלת המכשיר.  .6
 ייבש פועל. אין להביט בתוך פתח האוורור בזמן שהמ .7

 אזהרה! 
מנת למנוע סכנת התלקחות, אין לייבש פריטים מתלקחים, או פריטים המכילים קצף,  על 

גומי או חומר עליו עשיתם שימוש בחומר ממס לניקוי או שמכיל נוזלים או מוצקים מתלקחים  
 , שעוות וכו'). (כגון נפט, קרוסין, שמנים צמחיים או שמני בישול

מעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות  ו 8מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל  .1
  או גופנית, תחושתית או שכלית או חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם פיקוח 

שסופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה ובמידה  
כך. חל איסור על ילדים לשחק עם  והם מבינים את הסכנות המעורבות ב

 המכשיר. ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
 יש להרחיק מהמקום אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח.   3ילדים מתחת לגיל 

, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אנשים  במידה וכבל החשמל פגום  .2
 וזאת על מנת למנוע סכנה.מוסמכים דומים אחרים 

זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות גופנית,  מכשיר  .3
תחושתית או שכלית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם  
השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי  
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לוודא כי הם אינם משחקים עם    חייבים להיות תחת השגחה על מנת  לבטיחותם. ילדים
 המכשיר. 

במייבש הכביסה אין לעשות שימוש במידה ונעשה שימוש בחומרים כימיים תעשייתיים   .4
 לניקוי. 

 את לוכד המוך יש לנקות לעתים קרובות.  .5
 אן לאפשר למוך להצטבר סביב מייבש הכביסה.   .6
לתוך החדר  למנוע זרימה לאחור של גזים יש לספק אוורור מספיק טוב על מנת  .7

 מהמכשירים החשמליים השורפים דלקים אחרים, לרבות מקורות אש פתוחים. 
 פריטים שלא כובסו בתוך מייבש הכביסה.  אין לייבש -
פריטים שהוכתמו בחומרים כגון שמן בישול, אצטון, אלכוהול, נפט, קרוסין, מסירי   -

ספת של  כובסו במים חמים עם כמות נוכתמים, טרפנטין, שעוות ומסירי שעווה י
 תכשיר ניקוי לפני שמייבשים אותם בתוך מייבש הכביסה. 

(לטקס מוקצף), כובעים למקלחת, אריגים עמידים במים,    פריטים כגון גומאוויר -
פריטים עם תמיכה מגומי ובגדים או כריות המותקנות עם כריות גומאוויר לא ייובשו  

 בתוך מייבש הכביסה. 
יהיו בשימוש כמצוין על ידי הוראות מרכך  רים דומים אחרים, סה או מוצמרככי כבי -

 הכביסה. 
 הוציאו את כל החפצים מהכיסים כגון מצתים וגפרורים.  -

אזהרה: לעולם אין לעצור את מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש אלא אם כן   .8
ום  מוציאים את כל הפריטים במהירות ממייבש הכביסה ופורשים אותם כך שהח

 מתפזר. 
אזהרה: אין לספק רכיב מיתוג חיצוני למכשיר, כגון טיימר, או לחבר אותו למעגל  

 שבדרך כלל מכבים ומפעילים באמצעות שירות ציבורי. חשמלי 
10 . 

 עבור מכשירים עם פתחי אוורור בבסיס, יש לדאוג ששטיח לא יחסום את הפתחים:  -
עבור אדי פליטה   ש את האוויר הנפלט אין לפרוק לתוך פיר הנמצא בשימו -

 ממכשירים השורפים גז או דלקים אחרים. 
שהמכשיר חייב להיות מותקן מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד   -

הנגדי של מייבש הכביסה, כך שנוצרת הגבלה של פתיחה מלאה של דלת מייבש  
 הכביסה. 

11.
כאש חושפים   פריטים שנפגעו משמן עלולים להתלקח באופן ספונטני, במיוחד -

אותם למקורות חום כגון בתוך מייבש כביסה. הפריטים מתחממים, גורמים  
לתגובת חמצון בתוך השמן. חמצון מייצר חום. אם החום לא מצליח להימלט,  
הפריטים עלולים להתחמם מספיק על מנת להתלקח. הצטברות, הערמה או  

ם ובכך לגרום  ואחסנה של פריטים שנפגעו משמן יכולים למנוע הימלטות של ח
 לסכנת התלקחות. 

במידה ובלתי נמנע להכניס אריגים המכילים שמן צמחי או שמן בישול שהתלכלכו   -
לתוך מייבש הכביסה יש צורך קודם לכבס אותם בתוך מים  בתכשירי טיפול בשיער  

 פעולה זו תצמצם, אולם לא תעלים, את הסכנה.  – חמים עם תכשיר ניקוי נוסף 
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 זהירות  
את השימוש התקין והבטוח של מייבש הכביסה, אנא קראו מדריך זה  על מנת להבטיח   •

בקפידה טרם ההתקנה והשימוש במכשיר בפעם הראשונה. על מנת להימנע משגיאות  
ת של המכונה  ותאונות לא הכרחיות, כל משתמש חייב להכיר את ההפעלה ואת הבטיחו

צרפו אותו למכשיר בעת התעסקות במכשיר  היטב. אנא שמרו מדריך זה היטב אצלכם ו
או מכירתו בשנית, כך שכל משתמש יכול לעשות שימוש במכונה כנדרש ובצורה  

 בטוחה. 
החברה לא תיקח על עצמה כל אחריות על תקלה ואובדן שייגרמו בעקבות חוסר   •

 היענות להוראות ההתקנה. 

 סכנה! חשמל! 
 לעשות שימוש במכשיר זה או לפרק אותו ולהרכיב אותו בעצמכם.  מאוד מסוכן  •
אלא אם כן ישנו אדם המכיר את הידע הבטיחותי המתקשר להשגחה ולהדרכה, אדם   •

שאינו מכיר את ההפעלה או שחסר לו את הידע והניסיון בתפעול המכשיר (לרבות  
 ילדים).  

 עות, סיכות לשיער וחול. ו להוציא חפצים קשים כגון מפתחות, סיכות, מטב וודאאנא  •

למנוע התלקחות הנגרמת כתוצאה מייבוש קיצוני, נא לא לעשות שימוש  על מנת  •
במכונה זו לייבוש הפריטים הבאים: מזרנים, שמיכות וכו' (פריטים עם רמת רגישות  

 . מאוד גבוהה)
, כרית כותנה, כרית downהפריטים הבאים, כגון קצף, בגדים עמידים במים או בגדי  •

 וכו', לא ייובשו בתוך מייבש הכביסה. 
לאחר סיום השימוש במייבש הכביסה, יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל טרם   •

 ביצוע פעולות ניקיון ותחזוקה. 
על מנת למנוע נזק  בשום תנאי אין לכם היתר לתקן את המכונה בעצמכם וזאת  •

 הלקוחות לאחר מכירה. צרו קשר עם שירות  ותאונות. במידה ויש לכם שאלות, אנא
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 סכנה! פיצוץ! 
לאחר שמערבבים את הבגדים עם אצטון, בנזין, תכשיר ניקוי, טרפנטין, שעווה או   •

ה, יש להוסיף תכשיר ניקוי לתוך מים חמים לכביסה ולייבש לפני  תכשיר להסרת שעוו
 כביסה לייבוש. שאתם מכניסים אותם לתוך מייבש ה

לפיצוץ: בגדים המכילים חומרים מתלקחים (כגון בנזין, אלכוהול, חומר סופג וכו')  סכנה  •
 אין לייבש בתוך תוף המכונה, מכיוון שחומרים אלה עשויים לגרום לפיצוץ. 

 סכנה! שריפה! 
 אין להכניס בגדים עם שמן לתוך מייבש הכביסה.  •
בתוך הבגדים שלכם   אנא וודאו שאינכם משאירים דברים כגון גפרורים או מצתים •

 ומכניסים אותם לתוך מייבש הכביסה. 

 אזהרה  
אין לעצור את פעילות המכונה במהלך הייבוש אלא אם כן ניתן להוציא את הבגדים   •

 מהמכונה במהירות על מנת לאפשר לחום להתפזר ולמנוע שריפה. 

 התקנה 
ו באם המכונה פגומה  בעת הזזת המכונה ממקום למקום. בדק אנא נקטו זהירות יתרה  •

 זה שלה. בעת פתיחת הארי
במידה ויש לכם שאלות, נא לא לעשות שימוש במכונה וצרו קשר עם מרכז השירות   •

 המקומי לאחר מכירה. 
את התקנת המעגל החשמלי של המכונה יש להשלים על ידי חשמלאים מוסמכים או   •

 אנשי מקצוע בתחום החשמל. 
10-ספקת החשמל של המכונה גדולה יותר מ אנא וודאו כי זרם החשמל המדורג של א •

 אמפר. 
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אין לחלוק את תקע החשמל של המכונה עם מכשירי חשמל אחרים בעלי הספק גבוה.   •
 אנא וודאו שלא למקם את המכונה על כבל החשמל. 

סוליות הרגליות על מנת  במידה והמכונה ממוקמת על שמיכה או על רצפה, כווננו את  •
 . לאפשר לאוויר להתפזר בתחתית

לאחר התקנת מייבש הכביסה, בדקו כי המכונה אינה לוחצת על כבלים חשמליים או על   •
 צינורות אוורור. 

Ground

≥10A

 אזהרה  
 מתאימה לשימוש ביתי בלבד. מכונה זו  •
ייבוש. אנא    באמצעות מכונת  ק עבור בגדים שניתן לייבשמכונה זו מתאימה לשימוש ר  •

 בדקו את תווית הבגדים. 
 נא לא להשאיר את הבגדים המתייבשים בתוך מייבש הכביסה למשך פרק זמן ארוך.  •
 בגדים יבשים לא יעברו את הנפח המדורג של המכונה.  •
להכניס    טרם ייבוש בגדים במכונה, עליכם לעשות שימוש במכונת הכביסה לייבוש. אין •

 ה. בגדים מטפטפים לתוך מייבש הכביס
 אין לייבש באמצעות מייבש כביסה זה בגדים החשופים למוצרי נפט נדיפים.  •
במידה וחוטי החשמל, לוח הבקרה או תחתית המכונה פגומים וקל לייצר מגע עם   •

 הרכיבים הפנימיים, נא לא לעשות שימוש במכונה. 

 בטיחות של ילדים! 
השימוש במכונה ללא  מלקויות גופניות או שכליות אסור   סובלים אנשים הלילדים או  ל •

 השגחה. 
 לילדים הזקוקים להשגחה אסור לשחק עם המכונה. •
 מנעו מילדים או מחיות מחמד לזחול לתוך תוף המייבש.  •
חומרי אריזה (כגון קלקר, סרט פלסטיק וכו') מסוכנים לשימוש בשל הסכנה לחנק. אין  •

 אלה.  לאפשר לילדים לגעת בפריטים



6 

 התקנה 
 מייבש הכביסה התקנת  .1
את מייבש הכביסה יש להתקין במקום מאוורר היטב, לא באוויר הפתוח או במקום   •

 רטוב. 
בזמן שגב המכונה כנגד הקיר, חל איסור למקם את המכונה קרוב לווילון, אחרת ישנם   •

ס"מ,    10שיצופו עם הרוח. יש צורך במרחק מסוים מהקיר של לכל הפחות חפצים  
 ר הפליטה. צינו  במטרה לסייע בהתקנת 

 אין להתקין את מייבש הכביסה בחדרים אטומים. (כגון חדר אמבטיה, חדר רחצה וכו').  •
מטר בקדמת מייבש הכביסה. הרחיקו ממכשולים ושמרו    1.5יש להשאיר לכל הפחות  •

 על אוורור. 
 תקין מייבשי כביסה במקומות בהם מאוחסנים חומרים מתלקחים. לה אין  •

• 

 אופקי של מייבש הכביסהכוונון 
כאשר מייבש הכביסה מותקן על הרצפה, מקמו את מייבש הכביסה על גבי משטח   •

  שטוח. במידה ואחת מארבעת הרגליות אינה שווה, באפשרותכם לכוון את סוליית 
הרגלית. במידה ומייבש הכביסה אינו ממוקם בצורה אופקית (השיפוע של הקרקע יותר  

 עשוי לפעול באופן לא יציב או להפסיק באמצע ההפעלה.  מעלות), מייבש הכביסה  2 -מ

 רגליות מכוונות  
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 התקנת צינור ליציאת האוויר 
ק האחורי של  יישרו קצה אחד של פי הצינור המושחל עם פתח יציאת האוויר שבחל  •

העבירו את הקצה  תו בכיוון השעון. מייבש הכביסה, הכניסו אותו, ולאחר מכן הבריגו או
), או האריכו מהחלון או מפתח בקיר לחלק  2האחר של צינור הפליטה לצד אחד (

 ). 3החיצוני. התקינו כנדרש, כמוצג באיור (

 פתח אוורור                                                           

   
 אבזרים 

 מדריך למשתמש  1

 צינור אוויר  2

  
 רכיבים

לבצע שינויים בעיצוב המוצר. את המוצר שרכשתם   הזכותהחברה שומרת לעצמה את  •
ניתן לשפר וכך לא יהיה לגמרי תואם למה שמצוין במדריך זה, אולם איכות הביצועים  

 ושיטת השימוש לא ישתנו. 
האחורי, מדף הנעליים, המדף ההפוך   פתח יציאת האוויר הקדמי, פתח יציאת האוויר  •

 לדגמים שונים. יתכן ולחלק מהדגמים יש אותם. ההפוך נבחרים בהתאם  והמשען 

בעמ' הבא:    ומכלליומפורט של המוצר ראו תרשים 



•ON/OFF  )2לחצו במשך : כיבוי)/ הלעפה ושיקהו  הנוכמה תלעפהל הז ןצחל לע תוינש 
  .הנוכמה יוביכל וילע

•
•
•

•

JEANS

:MIX

  .סני'ג יסנכמל :

•
•

BABY CLOTHES: תוקונית ידגבל.  
•

SYNTHETIC: םיימיכ םייטתניס םידבל.  
•
•
•
•
•

START/PAUSE: הנוכמה תייהשהלו הנוכמה תלעפהל.  
CREASE-RESIST

:INTENSITY
  םישביה םידגבה תא איצוהל ןתינ אל ,יטמוטואה שובייה רחאל :

CHILD LOCK: םידלי ינפב הליענ.  
COTTONי כותנה גירא: ל . 

UNDERWEAR: םינבלל. 

FINE: םיברועמ םידגבל.  

STERILIZATION )םידגבל יוטיח רמוח לש הנטק תומכ רובע :)יוטיח.  

•TIMING ליגדקות של ייבוש ר 90, 70, 50, 30: לכוונון. 
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  הרקב חול

  

 לוח בקרה

דלת  

 דוד  

 מסנן  

 גג חול

 תיבה

4 רגליות 
 כוונון

  למשח לבכ

  הרוטרפמט רקב

 לוח אחורי

 פתח אוורור אחורי

ייבוש חזק  H3, ייבוש רגיל  H2, מיועד לגיהוץ H1: עוצמה
H1+H2+H3  מתאימים לכותנהH2+H3  מתאימים גם לסינטטי

מתאים לסינטטי וכותנה
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  ךירדמ

  רחאל יטמוטוא ןפואב היובכ היהת הנוכמה
  שובייה  תינכות םויס

  תויצקנופושימוש 
1   הנושארה םעפב הנוכמב שומישה .
 . אנא הוציאו הכול מתוך התוף הפנימי •
  .הנקתהה תוארוהל םאתהב ילמשחה לגעמה תא ורבח אנא •
  ןוויכ ,הנושארה םעפב הנוכמב שומישה תעב הבוטר תילטמ תרזעבמומלץ לנקות  •

  .ימינפה ףותה ךותב קבא לש תמיוסמ תומכ ןכתתש
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 הפעילו את החשמל  .2
 לאחר הפעלת מקור החשמל פתחו את הדלת.  •
 נערו את הבגדים והכניסו אותם לתוך הסל. נערו אותם באופן שווה ככל הניתן.  •
סגרו את הדלת ובדקו כי הבגדים אינם תקועים בין הדלת לבין מסך המסנן, אחרת   •

 פשוט וקל לקרוע את הבגדים. 
 חרו תוכנית ב .3
מיקום התוכנית המבוקשת, ועל גבי הצג יופיע הזמן  תוכניות לסובבו את בורר ה •

"START/PAUSEהמשוער בהתאם לתוכניות שונות. במידה ולא לוחצים על לחצן "
במשך שתי דקות, המכונה תיכנס למצב שינה וניתנת להפעלה רק באמצעות סיבוב  

משיך  נוסף של הבורר. במהלך תהליך העבודה של המכונה, הסימן ":" שעל הצג י
 ב. להבה

 קרב על ייבוש אוטומטי ב .4
בחרו בתוכנית המתאימה בהתאם לסוג הבגדים, ולאחר מכן לחצו על לחצן   •

"START/PAUSE  ,המכונה תאתר באופן אוטומטי את מידת הלחות של הבגדים ,"
תכוון באופן אוטומטי את הזמן בהתאם ללחות של הבגדים ותיכבה באופן אוטומטי  

 לאחר הייבוש. 

 ייבוש בקרה על זמן  .5
דקות של זמן ייבוש.   90, 70,  50, 30בהתאם לצרכים שלכם, באפשרותכם לבחור בין  •

נוהל זה מתאים לייבוש כמות קטנה של בגדים. במידה ואתם רוצים לעצור את  
 ". ON/OFFהתוכנית, באפשרותכם להקיש ישירות על לחצן " 

 בחירת תוכנית  .6
ת הבורר לתוכנית הדרושה  דים, סובבו אבהתאם לחומר ולדרישות האישיות של הבג  •

" להפעלה. בזמן שהמכונה פועלת, לא  START/PAUSEולאחר מכן לחצו על לחצן "
תצליחו לסובב שוב את הבורר. במידה ועליכם לבחור מחדש את התוכנית, ראשית  

 " להשהיה ולאחר מכן בחרו בתוכנית. START/PAUSEלחצו על לחצן "

 " START/PAUSE"לחצן  .7
לחצו על לחצן זה להפעלת המכונה. במידה ואתם לוחצים על    התוכניתירת לאחר בח  •

לחצן זה שוב או פותחים את הדלת בזמן תהליך העבודה, המכונה תיכנס למצב  
השהיה. לאחר סגירה חוזרת של הדלת, עליכם ללחוץ על מקש זה בשנית, והתוכנית  

 תמשיך לפעול מהנקודה ממנה הפסיקה. 

 ים" לחצן "עמידות בפני קמט .8
במידה ואתם בוחרים בלחצן זה, לא ניתן להוציא את הבגדים בזמן לאחר הייבוש, והוא   •

יתגלגל באופן אוטומטי. כאשר נבחר לחצן זה, מופעלת הנורית נגד קמטים. פונקציה זו  
ניתן להוסיף ולבחור לאחר בחירת התוכנית באמצעות הבורר. לאחר הייבוש, על גבי  

 דקות.  10" תוצג על גבי הצג לאחר  END"", ופונקציית  000הצג יופי "
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 בחירת תזמון" " .9
דקות,    90דקות,   70דקות,  50דקות,  30סובבו את הבורר, ניתן לבחור בין  •

 באפשרותכם לבחור בזמן הייבוש הנכון.  
 תוכנית זו אינה מפעילה שיקול דעת באופן אוטומטי. 

 לחצן "נעילה מפני ילדים"   .10
2" במקביל במשך CREASE-RESISTועל לחצן " " TIMINGבמקביל, לחצו על לחצן " •

שניות, המכונה נכנסת למצב נעילה, ונורית הנעילה בפני ילדים מופעלת. רק מקש  
הבורר זמין עבור מכונה זו, ולחצנים אחרים אינם פועלים. במקביל, לחצו על  

"TIMING" וגם כל "CREASE-RESIST שניות, המכונה נכנסת למצב של   2" במשך
 ילה, ונורית הנעילה בפני ילדים מופעלת. נע  פתיחת

" LEDלחצן " .11
כאשר נבחרת התוכנית, זמן הייבוש המשוער מוצג על גבי הצג. עם תחילת הפעלת   •

 התוכנית, הצג יציין את הזמן שנותר. 
 במקרה של תקלה או הפעלה לא נכונה, קוד השגיאה יצוין על גבי הצג.  •
 גבי הצג. " יופיע על  ENDברגע שהתוכנית מסתיימת, "  •
 בחרו בפונקציית נוגד קמטים, נורית פונקציית נוגד הקמטים מופעלת.  •
מופעלת במטרה לציין סימון של  " של מייבש הבגדים FILTERלאחר הייבוש, נורית " •

 ניקיון, הסימון הבא לניקיון, והנורית תיכבה לאחר ההפעלה הבאה. 
 ה אינה תקפה. " מופיע על גבי הצג במקביל, הדבר מציין שהפעולERRכאשר " •

 חצן איפוס "בקר טמפרטורה ידני" ל .12
בתהליך ההפעלה, במידה ואין חימום, ניתן לנתק את בקר הטמפרטורה הידני". ראשית   •

דקות,   20 -סובבו את הבורר לתוכנית הייבוש ולאחר מכן הפעילו את המכונה. לאחר כ
 לחצו על לחצן האיפוס. 

לחצן איפוס בקר הטמפרטורה הידנ י 

 יום . ס13
לאחר סיום כל הנהלים, ישנו שלב זרימת רוח במערה. לאחר השלמת התוכנית,  •

" מופיעה על גבי הצג, וששה צלילי התראה נשמעים. לא תבוצע ENDהמילה " 
דקות, המכונה תיכנס למצב שינה. כבו את מקור החשמל   3שום פעולה. לאחר 

 והמכונה תעבור למצב כבוי.

 . לאחר סיום השימוש 14
 ם השימוש במכונה, נורת "מסך המסנן" מופעלת, אנא נקו את המסנן.ר סיולאח •
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במידה והתהליך מופסק לפני שהמכונה סיימה לפעול, אנא הימנעו מהוצאת  •
 הבגדים בזמן. 

במהלך תהליך הייבוש, אם אתם רוצים לבחור את התוכנית מחדש, ראשית  •
לאחר מכן   להשהיית התוכנית המקורית, " START/PAUSEלחצו על לחצן " 

סובבו את "בורר התוכניות" לבחירת תוכנית חדשה, ולאחר מכן לחצו על לחצן  
 "START/PAUSE.להפעלה מחדש " 

ק"ג לא התייבשו לאחר פעולת    2-ימו לב: אל תדאגו אם בגדים במשקל של פחות מ ש
האינדוקציה. מומלץ לעשות שימוש  הייבוש. יתכן והבגדים מעטים מדי ליצירת מגע עם רכיב 

 בתוכנית התזמון לייבוש סוג זה של בגדים. 

 מדריך לייבוש  
להכניס לתוך מייבש הכביסה: בגדים עדינים   סוגי הבגדים הבאים אסוראת  •

ומיוחדים, כגון ווילונות רשת, אריגי צמר, משי, חומרים מלאכותיים עם אבזרי  
יכה, שמיכת ם כגון מעיל רוח עם קפוצ'ון, שממתכת, טייטס מניילון, פריטים גדולי

 פוך, שק שינה וכל בגד המכיל גומי ספוג או חומרים דומים. 
 נהגו בהתאם להוראות הייבוש שעל תווית הבגד. •

 בדרך כלל בשימוש עבור ייבוש במכונה.  

 מציין ייבוש קונבנציונאלי (טמפרטורה גבוהה).  

 וכה). מציין ייבוש עדין (טמפרטורה נמ 

 פעיל פונקציית ייבוש במכונה. מציין שאין אפשרות לה 
כפתרו את ציפות הכריות ואת המעיל על מנת למנוע הסתבכות של פריטים   •

 קטנים בתוכם. הפרידו בגדים בהתאם לחומר ולדרגת הייבוש הנדרשת.
 למניעת קמטים ולחסכון בחשמל, אין לייבש יתר על המידה. •
גון מגבות, כיוון  חד עם חפצים צמריריים בהירים, כאין להכניס בגדים כהים י •

 פרווה. שהם יספגו את ה
 סובבו וערבבו את הבגדים היטב טרם גלגולם לייבוש.  •
 בגדים עדינים כגון חולצות יש לסובב ולערבב בצורה פשוטה לפני הייבוש.  •
סריגים (סוודר סרוג, לבנים) עשויים להתכווץ מעט במהלך תהליך הייבוש, לכן •

בחשבון את גורם הכיווץ בעת רכישתם אין לייבש יתר על המידה. מומלץ לקחת 
 של בגדים מהסוג הזה.
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על מנת למנוע היווצרות של חשמל סטטי לאחר הייבוש, באפשרותכם להוסיף  •
 מרכך כביסה למייבש הכביסה.

לאחר הייבוש, אנא הוציאו את הבגדים מהמכונה. במידה וחלק מהבגדים עדיין   •
30ין לעבור פרק זמן של רטובים, באפשרותכם להמשיך ולייבש אותם, אולם א

 דקות. בדרך כלל, חלק מהבגדים המקופלים כגון קו צוואר זקוקים לשלב זה.
הבגדים לתוך המכונה, אנא הוציאו את כל חפצי המתכת (כגון  טרם הכנסת  •

 סיכות ראש, סיכות ביטחון, סיכות וכו'). 
 ים עקשניים לפני הייבוש. אנא הוציאו כתמ •
 ת: הוציאו את הוו וקשרו אותו לשקית הרשת.טיפול מיוחד לווילונו •

 תחזוקה וניקיון  
לפני ביצוע כל פעולה של תחזוקה וניקיון של המכונה, אנא נתקו את המכונה   •

 ממקור החשמל.
 ביסודיות. ניקיון המעטפת: השתמשו רק בסבון ומים לניקוי ולאחר מכן נגבו  •
ללים ובפריטים דומים  חשוב לדעת: אין לעשות שימוש באלכוהול, בחומרים מד •

 לניקוי החלק החיצוני של המעטפת.
נקו את החלק הפנימי של הדלת באופן סדיר להסרת המוך שסביב מסך המסנן  •

 ובקמט של הדלת. 
רק כאשר מסך המסנן נקי יכולה המכונה לפעול בצורה תקינה ויעילה. במהלך   •

את מסך המסנן   הליך הייבוש, המסנן יאסוף את המוך. בזמן ניקיון, אנא הוציאות
 שבתוך המכונה ונקו את מסך המסנן במים חמים טבולים במברשת. 

אזהרה: אין לעשות שימוש במכונה זו ללא מסנן. אחרת, הדבר יגרום נזק   •
 למכונה ולבגדים, ואף לגרום לסכנה. 

ן והתקינו אותו כמוצג באיור להלן.  פתחו את הדלת, הוציאו את מסך המסנ•
 מכונה עשויה להינזק.במידה והמסנן לא מותקן, ה

1 2 3 4
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EORR

 איתור תקלות ופתרון בעיות 
חלק מהתקלות נגרמות כתוצאה מהיעדר ביצוע פעולות פשוטות של תחזוקה  •

וניתנות לתיקון בקלות ללא צורך בצוות תחזוקה. אנא קראו את ובדיקה, 
שאתם יוצרים   התקלות השכיחו ואת הפתרונות המצוינים ברשימה בקפידה לפני

 קשר לתיקון התקלה.
קוד התקלה. אנא הורידו אותו  במקרה של תקלה במכונה, המכונה תציג את •

בהתאם לטבלה שלהלן. לאחר איתור התקלות ופתרון הבעיות, לחצו שוב על  
" להפעלת התוכנית מחדש. במידה והבעיה עדיין  START/PAUSEלחצן " 

 קיימת, אנא צרו איתנו קשר.

 פתרון  הסיבה לבעיה  התצוגה  ה הבעי 

המכונה לא  
פועלת

 לחלוטין 

 צג ריק 
אינו מחובר  תקע החשמל 

לשקע החשמל כנדרש. במכונה  
 במצב כבוי. 

חברו את תקע החשמל  
היטב לשקע החשמל ולחצו  

לחיצה ארוכה על לחצן  
ON/OFF 

אין הספק חשמלי בשקע  צג ריק  
 החשמל או שהנתיך שרוף 

בקשו מחשמלאי לבדוק את  
 שקע החשמל 

על הצג מופיעה
 הדלת פתוחה  DOPהמילה 

הפעילו את מקור החשמל  
הפעילו את המכונה מחדש  ו

 במידת הצורך 

לא לחצתם על לחצן   תצוגה רגילה 
START /PAUSE" 

לחצו על לחצן  
START /PAUSE" 

אפקט
הייבוש אינו  

 אידיאלי 

 שגיאה בבחירת התוכנית  תצוגה רגילה 
אנא בחרו מחדש את  

התאם ללוח זמני  ההליך ב
 הייבוש 

המסנן נקו את מסך  חסימה במסך המסנן  תצוגה רגילה 

כמות לא הגיונית של בגדים   תצוגה רגילה 
 יבשים 

אנא בדקו את המשקל  
 היבש המומלץ 

נקו את משטח חיישן   משהו מחובר לחיישן הלחות  תצוגה רגילה 
 הלחות 

מחזור
הייבוש  

מסתיים מיד  
לאחר

שהנוהל  
מתחיל 

END ות קטנה מדי של בגדיםכמ 
במידה וישנם פחות מדי  

מומלץ  בגדים יבשים, 
 לבחור בנוהל ייבוש רגיל 

END   הבגדים שנוספו יבשים מדי
 לנוהל שנבחר 

בחרו בתקן ייבוש גבוה  
יותר. 
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לדוגמא, השתמשו בייבוש  
קיצוני במקום בייבוש  

 סטנדרטי 

התוכנית  
פעלה יותר

מדי זמן 

 הפחיתו את כמות הבגדים  יותר מדי בגדים  תצוגה רגילה 

התייבשו קודםהבגדים לא  תצוגה רגילה 
 בסחיטה 

יש לסחוט קודם את  
הבגדים טרם הכנסתם  

 לתוך מייבש הכביסה 

תקלה
בנעילת
הדלת

על הצג מופיעה  
 DOPהמילה 

 סגרו את הדלת  הדלת פתוחה 
נקודת החיבור של החיווט אינה  

מחוברת פנימה כנדרש או  
החיווט   שקיימת תקלה ברתמת

תנו לצוות אחזקה מקצועי  
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי תקלה בנעילת הדלת 
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי תקלה בלוח המחשב 
 לבצע את עבודת התיקון 

  טמפרטורה
E1 חריגה 

נקודת חיבור החיווט אינה  
מחוברת פנימה כנדרש או  

 ברתמת החיווט  שקיימת תקלה

תנו לצוות אחזקה מקצועי  
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי   תקלה בלוח המחשב 
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי   תקלה בחיישן הטמפרטורה 
 התיקון לבצע את עבודת  

תקלה בחוט  
E2 החימום 

נקודת חיבור החיווט אינה  
  מחוברת פנימה כנדרש או

 שקיימת תקלה ברתמת החיווט 

תנו לצוות אחזקה מקצועי  
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי   תקלה בחוט החימום 
 לבצע את עבודת התיקון 

תנו לצוות אחזקה מקצועי   תקלה בלוח המחשב 
 לבצע את עבודת התיקון 
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Argument

גיליון מפרט המכונה  
דגם

220-240 וולט 50 הרץ  מתח חשמל י 
 8.0 קיבולת (ק"ג

 2000 הספק (וואטים
 30 משקל נטו (ק"ג
 33 משקל ברוטו (ק"ג

 598×555×845 גודל מוצר (מ")מ 
 650×580×880 גודל מארז (מ")מ 

שימו לב: החברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעיצוב המוצר. המוצר  
שרכשתם עבר שיפור ולא תורם לחלוטין למוצר שמופיע במדריך זה, אולם איכות הביצועים  

.ש   ושיטת השימוש לא ישתנו. אנא הרגישו חופשיים לעשות בו שימו

( 
( 
( 
  (

~

  הביבסל  םייתודידי םירמוח
  הזירא ירמוח

  .ותוא רזחמל ןתינש ןייצמ רבדה ,רמוחה לע " " ןמיס םייקו הדימב
<PE   <    PS  <      PP 

  הז רצהשלכה נכונה של מו
  יבחרב תרחא תיתיב תלוספ םע דחיב הז רצומ ךילשהל ןיא יכ ןייצמ הז ןומיס
  םדאה תואירבל  וא הביבסל ירשפא קזנ תעינמל .יאפוריאה דוחיאה תונידמ
  םודיק םשל תיארחא הרוצב התוא ורזחמ ,תרקובמ יתלב תלוספ תכלשה תובקעב

  שמושמה רישכמהשימוש החוזר בר הקיימה של משאבי חומרים. להחזרת ה
  שכרנ ונממ קפסה םע רשק ורצ וא ךוסיאהו הרזחהה תוכרעמב ושמתשה אנא ,םכלש

 . המוצר. באפשרותו לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה
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 על מנת לחסוך בחשמל ולהגן על הסביבה, אנו מציעים את הדברים הבאים: 
עם עומס  נסו להפעיל את המכונה עם עומס גדול יותר, מכיוון שהפעלת המכונה •

 קטן אינה חסכונית.
 למניעת קמטים וחיסכון בחשמל, אין לייבש בגדים יבשים.  •
 הבגדים. בחרו בנוהל הייבוש בהתאם לנוהל הייבוש ולסוג  •
נקו את מסך המסנן באופן סדיר על מנת למנוע עלייה בפרק זמן הייבוש ובזבוז   •

 חשמל.
לא תעלה מעל  שמרו על אוורור במקומות סגורים והטמפרטורה במקום סגור •

35°C. 

 רשים חיווט ת
 בקר של מיקרו מעבד 

 תקע חשמל  .1
 פסק תרמי שאינו מתאפס בעצמו מ .2
 כיב חימום ר .3
 המתאפס בעצמו קר טמפרטורה ב .4
 בל ק .5
 נועמ .6
 יישן טמפרטורה ח .7
 פסק לדלת מ .8
9. PCB 

 ורהנ .10
 יישן לחות ח .11
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 ביתיים  למכשירי חשמל הוראות בטיחות כלליות
 מיקום: 

 ש במכשיר זה בקרבת מים.   אין להשתמ •
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן,   •

 ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.  
 יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.   •
 אטורים וכו'). , רדיחימום  יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי •
 המכשיר על משטח מאוזן.   יש להציב את  •
 אין לכסות את פתחי האוורור.   - יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר  •

 מתח החשמל:
וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.   230יש לוודא שמתח הרשת (  •

 זהירות: 
 ורי וכו'.  המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציב  •
 תקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל. אין למשוך את ה •
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי   •

 מוסמך.  
 אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.   •
 חיבור הארקה תקני.  קיים יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו  •
 בקיר. תוק כבל הזינה משקע החשמל יש לאפשר גישה נוחה לני •
 כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.   •
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות   •

 למעבדת השירות.  
מים  אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת  •

רם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו  למכשיר יש להפסיק את ז 
 מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.  

אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום   •
 להתחשמלות.  

ל ולהביאו אל  במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמ  •
 השירות הקרובה למקום מגוריכם. תחנת 

 תופעות חריגות: 
במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת  

 החשמל ולפנות למחלקת השירות.  

 ניקוי: 
 בחומרים   אין להשתמשו מרשת החשמל. אות  לפני ניקוי המכשיר יש לנתק 

 נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. 
 על ידי מטלית יבשה בלבד. יעשה יקוי המכשיר נ

 תיקונים ושירות: 
 יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת. 
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