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   הפעלההוראות        

 חשובות              

  פירוק ברגי קיבוע:  1שלב 

   .2איור                                       .1איור 

  

  

  
                                                                                                                                          

         הסירו את הברגים כולל הספייסרים                                                                                                                                             
)                                                                                2ה החוצה (איור שלהם ע"י משיכ                                                                                                                                            

                                                                                                                                    
  : חיבור לאספקת המים 2שלב 

  

  

  

  

  

 בדקו שאין נזילות לאחר חיבור לברז אספקת המים.

  : מיקום 3שלב 

  

  

  

  

. קזזו חוסר איזון אם הציבו את המכונה על רצפה מאוזנת ולא מוגבהת
 קיים באמצעות הרגליות, ונעלו את הרגלית באמצעות אום הנעילה.

  

  

  
  סכנת התחשמלות: אי קיום הוראות בטיחות אלו          
  ולה להזיק לבריאותך.על          
             

  לבטיחותכם האישית, מכונת כביסה זו חייבת להיות מחוברת להתקן הארקה.

  אם לא מותקן התקן הארקה, חובה להתקינו על ידי אדם מוסמך טרם 
  הפעלת המכונה.

  ).B) ובתקע (Aמכונת כביסה זו מצוידת בכבל חשמל (

  ), Bיות תואם לתקע (חייב לה  )Cלמזעור סכנת התחשמלות, השקע (
  במידה ואין תאימות בין התקע לשקע, מחובתו האישית של הלקוח ובאחריותו 

  לדאוג שיותקנו כאלה על ידי אדם מסמך.
  

  אל תבצעו שינויים כלשהם בכבל החשמל, ואל תשתמשו במתאמים או 
  ). Dבכבלים מאריכים (

  

  מפרט חשמלי         :                         4שלב 
  למוצר זה נדרשת הארקה
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  לקוח יקר,

  מכונת כביסה איכותית של                  מתוצרת איטליה.ראשית, תודה רבה על העדפתך לרכוש 

  מכונה זו יוצרה באיטליה מהחומרים הטובים ביותר, ועומדת בתקנים האירופאים ובמיוחד באלה המתמקדים

  הסביבה.בבריאות האדם ובאיכות  

  

  –מבוקרים בקפידה במוצרינו, ומאושרים על פי התקנים הבינלאומיים ,נתמכים האיכות ובטיחות שהם ערכי יסוד 

60546:2011 EN  ,60335:2009 EN ,62233:2010 EN ,61770:2009 EN  2010:  3741 -ו ISO EN באמצעות  

  .VDE-IMQ תמעבדות הבדיקה המצוינו

 

  טיחות , השימוש והתחזוקה.מדריך זה כולל את הוראות הב

  

  טרם השימוש במכונה, קראו בעיון את המדריך הזה. הוא כולל הוראות בטיחות חשובות, שימוש ותחזוקה של 

  מכונת הכביסה. בדרך זו תמנעו פציעות עצמיות ונזק למוצר.
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  סילוק האריזה

האריזה משמשת להגנה על המוצר מפני נזק שעלול 
התרחש בזמן ההובלה. החומרים המשמשים לאריזה ל

ניתנים למחזור, ונבחרו על בסיס הרצון לשמור על איכות 
הסביבה וקלות סילוקם במטרה לשלבם מחדש במחזורי 

מנגנון זה מאפשר מחד לצמצם את נפח הפסולת, ייצור. 
ומאידך, מאפשר שימוש הגיוני יותר במשאבים לא 

  מתחדשים.

  

  )WEEEת וציוד אלקטרוני (סילוק פסולת חשמלי

לסילוק  EU\19\2012 יבהתאם להוראת האיחוד האירופא
פסולת חשמלית ואלקטרונית: סימן  הפח עם האיקס עליו 

מציין שבסוף חיי המוצר, יש להשליכו בנפרד מהפסולת 
  הביתית האחרת.

     

  

  

משתמשים חייבים להשליך את המוצר במרכזי מחזור 
אלקטרונית או לקחת אותו מתאימים לפסולת חשמלית ו

  לסוחר כאשר רוכשים ממנו מוצר חדש זהה.

האיסוף הנאות והמותאם לסוגי המוצרים והעברתם 
למחזור עוזר למנוע השפעה סביבתית ובריאותית 

  שלילית, ומקדמת מחזור חומרים של המוצרים.

  

היה תמיד זהיר ופיתח טכנולוגיות ומוצרים היצרן 
עסק באופן שוטף בהשקעות  ידידותיים לסביבה. כמו כן,

  בתחום האקולוגיה

השלכת המוצר ע"י המשתמש שלא על פי התקנות 
  המקומיות עלול להוביל לקנסות מנהליים בהתאם לחוק.

  

  

  

  

  

  

השלכה בלתי חוקית של המוצר על ידי המשתמש עלול 
  להוביל לסנקציות מנהליות בהתאם לחוק.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תרומתכם להגנה על איכות הסביבה
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 ענייניםתוכן 
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לתקני מכונת כביסה זו תואמת 
הבטיחות הנוכחיים. עם זאת, שימוש 

או \לא נכון עלול לגרום לנזקי גוף ו
רכוש. לפני השימוש במכונה בפעם 

הוא  הראשונה, קראו בעיון מדריך זה
מכיל הוראות בטיחות, שימוש ותחזוקה 

חשובות למכונת הכביסה. באופן זה, 
רו . שמופציעת גוף או נזק למכונה יימנע

על הוראות ההפעלה והעבירו אותן לכל 
  המשתמשים האחרים.

  שימוש מיועד

השתמשו במכונת הכביסה לצרכים 
ביתיים בלבד ורק לכיבוס בגדים 

מליץ בתווית הצמודה השהיצרן שלהם 
שהינם מתאימים לכביסה במים.  אליהם

  כל שימוש אחר עלול להיות מסוכן.

היצרן אינו אחראי לנזק שייגרם על ידי 
או הגדרות לא נכונות \שימוש לא נכון ו

  של המוצר.

  שימוש על ידי ילדים או אנשים פגיעים 

מכונת הכביסה ניתנת לשימושם של 
שנים ואנשים בעלי יכולות  8ילדים מגיל 

גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות או 
חסרי ידע וניסיון נדרש, בתנאי שהם 

נמצאים תחת פיקוח או לאחר שקיבלו 
ת על שימוש בטוח במכונת הנחיו

הכביסה והם מבינים את הסכנות 
  הכרוכות בזה.

  

  

אסור לילדים לשחק עם מכונת 
  הכביסה.

הניקוי והתחזוקה שאמורים להתבצע 
על ידי המשתמש, לא יבוצעו על ידי 

  ילדים ללא פיקוח מבוגר אחראי.

יש להרחיק ממכונת הכביסה ילדים 
שנים אלא אם הם  3מתחת לגיל 

  קוח צמוד.תחת פי

  זהירות

במידה ומבצעים כביסה בטמפרטורות 
יכולה גבוהות, יש לזכור שדלת הזכוכית 

 C 90⁰להתחמם מאוד ולהגיע עד 
  לערך, מנעו מילדים לגעת בה.

  הגדרות

מתייחס לאנשים צעירים כולל  ילדים:
  ילדים גדולים, קטנים וקטנים מאוד.

ילדים קטנים מגיל  ילדים צעירים מאוד:
  חודשים. 36ועד  0

חודשים,  36ילדים מגיל ילדים קטנים: 
  שנים. 8-אבל פחות מ

 14ועד  8ילדים מגיל ילדים גדולים: 
  שנים.

  אנשים פגיעים

אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או 
נפשיות מוגבלות (כגון: נכים חלקית, 

מבוגרים בעלי יכולות גופניות ונפשיות 
וצר מוגבלות), או חסרי ידע וניסיון במ

  (כמו: ילדים גדולים).

  

 הוראות בטיחות ואזהרות
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  בטיחות טכנית 

לפני חיבור מכונת הכביסה לרשת 
החשמל השווה בין המידע הטכני 

בתווית שעל המוצר (מתח , תדירות) 
עם אלה של רשת החשמל. אם קיים 

  ספק, התייעצו עם טכנאי מוסמך.

הבטיחות החשמלית של מכונת כביסה 
זו מובטחת רק במידה והיא מחוברת 

חשמל מוארקת בהתאם לתקני  לנקודת
החיווט. זהו תנאי הכרחי ובסיסי 

  לבטיחותכם.

בדקו את תנאי זה ובמקרה של ספק, 
דאגו שמערכת החשמל שלכם תיבדק 

  על ידי חשמלאי מוסמך.

היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם 
  על ידי חיבור לשקע חשמל לא תקני.

כל תיקון שיבוצע במוצר חייב להתבצע 
די טכנאי חברת השירות רק על י

המורשית, אחרת היבואן לא יהיה 
שיתרחש. ,תיקונים אחראי לכל נזק 

שלא יבוצעו על פי התקן המקובל 
לאיכות החלפים והעבודה, עלולים 

לחשוף את המשתמש לסכנות חמורות 
  שהיבואן לא יהיה אחראי להן.

במידה וכבל הזינה ניזוק, יש להחליפו 
נותן השירות  בשלמותו על ידי היצרן, או

המורשה שלו כדי למנוע כל סכנה 
  למשתמש.

במקרה של תקלה או ניקוי מכונת 
הכביסה, יש לזכור שחובה לנתק  אותה 

  מרשת החשמל:

 ,כבל החשמל נותק מהשקע. או 
  מפסק החשמל הראשי בארון

 נותק.החשמל 

לחיבור מכונת הכביסה לאספקת במים, 
השתמשו תמיד בברז חדש. אל 

הישן.                      תשתמשו בברז
אסור לבצע שום שינוי במוצר שלא 

  אושר במפורש על ידי היבואן.

  סכנת הצפה

לפני תליית צינור הניקוז אל הכיור או 
אל פתח הניקוז, וודאו שהמים מנוקזים 

  במהירות שם.

אבטחו את צינור הניקוז כך שלא ייפול 
כיוון שהמים העוברים בצינור דוחפים 

. היזהרו שלא לכבס יחד אותו החוצה
עם הכביסה עצמים זרים (כמו למשל: 

מסמרים, מחטים, מטבעות, מהדקי 
נייר). גופים זרים אלה עלולים להזיק 

למכונת הכביסה (למשל: לתוף או 
  אף לנזק לכביסה עצמה.למשאבה) ו

כבסים שטופלו לפני כן עם חומרים 
ממיסים או חומרים שמכילים אותם, 

מים לפני הכנסתם חובה לשטוף היטב ב
  לתוך מכונת הכביסה.

לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי 
המכילים ממיסים כמו למשל: בנזין או 

  טריכלוראתילן.

חומרים אלה עלולים להזיק לרכיבי 
  המכונה וליצור אדים רעילים.

  סכנת פיצוץ ושריפה

לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי 
המכילים ממיסים כמו למשל: בנזין או 

וראתילן. הם עלולים להזיק טריכל
  למשטחי הפלסטיק. 

היבואן לא יהיה לכל נזק עקב אי ציות 
  להוראות אלה.
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, חשמל וחומרי ניקוי. מים ה מופחתת של מוצר זה מותאם לכל הדרישות המודרניות לטיפול יעיל בכביסה עם צריכ
מופחתת, וכתוצאה מכך מביא המערכת החדשנית שבו מאפשרת צריכה מלאה של חומרי הניקוי וצריכת מים 

  לצריכת אנרגיה.

  הבאים:  םמכונה זו מותאמת לתקנים האירופאי

- EC\125\2009 )Erp (– .קשור ליעילות אנרגטית של המוצר 

- EC\35\2014  (מתח נמוך)–  תקנהEC\95\2006 .לשעבר והשינויים העוקבים 

- EU\30\2004   תאימות אלקטרומגנטית)– EC\108\2004 ויים העוקבים.לשעבר) והשינ 

- EU\65\2011  &865\2015   סילוק פסולת חשמלית ואלקטרונית )– EC\95\2002  ,(לשעברRoHS II . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כביסהמגירת חומרי ה – 1

  תכניותבורר  – 2

  לוח בקרה – 3

  ידית הדלת – 4

  ת הניקוזמסנן משאב -5

  רגליות מתכווננות  – 6

  

  

  

  כביסההמגירת חומרי 

I   לשטיפה מוקדמת או  המשמש כביסהחומר לתא
השרייה. חומר הניקוי המשמש לשטיפה מוקדמת או 

  השרייה נטען בתחילת תהליך הכביסה.

II   תא לאבקת כביסה או נוזל כביסה המשמש לתהליך
הכביסה הראשי. אם משתמשים בנוזל כביסה, יש לשפוך 

  אותו בסמוך מאוד לתחילת התכנית.

III  וספים נוזליים (מרכך כביסה, עמילן). פעלו על תא לת
פי המלצות היצרן בנוגע לכמות התוסף, אין לעבור את 

" במגירה. יש לשפוך את התוספים לתא MAXהסימון "
  לפני תחילת תהליך הכביסה.

 תיאור המכונה
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  מידע כללי

  להתקנה בכל מקום, ובתנאי:תנת ימכונת הכביסה נ

 .שהיא מוגנת מפגעי מזג האוויר 
 ורת הסביבה אינה נמוכה מטמפרט- C 3⁰. 
 .הכבלים והצינורות בגב המכונה אינם מעוכים 
 .כבל החשמל נגיש למקרה שנדרשת תחזוקה 

נ.ב. במידה ונדרשות פעולות תחזוקה חשמליות או 
  הידראוליות צרו קשר עם טכנאי מוסמך.

  

  פירוק ברגי נעילה בגב המכונה

חזקות ותזוזה נ.ב. אי פירוק ברגי הנעילה יגרום לתנודות 
  .כתוצאה מכךנזקים וחריגה של המכונה במהלך כביסה 

יחידת השטיפה (תוף) נעולה למקומה באמצעות ארבעה 
ברגים (שמגנים עליה במהלך הובלה) כפי שנראה     

  . 1באיור 

לפני הפעלת המכונה יש לפרק את הברגים האלה. 
  לצורך פירוקים, השתמשו במפתח ברגים.

  1איור 

  

  

  

פתיחת הברגים, שלפו אותם החוצה יחד עם לאחר 
  . 2התותב והספייסר כפי שרואים באיור 

  2איור 

  

  

  

  

  

נ.ב. במקרה והספייסרים נופלים לתוך המכונה יהיה 
  צורך לפרק את הפנל האחורי ולהחזירו לאחר הוצאתם.

סגרו את החורים בגב המכונה בעזרת המכסים 
  .2bשסופקו כפי שרואים באיור 

    2bאיור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  הצבת המכונה

כדי להבטיח את יציבותה של מכונת הכביסה ולמנוע 
תנודות חזקות במהלך כביסה וסחיטה, הכרחי שהמכונה 

תוצב על משטח חלק, קשה ויבש, ולא על רצפה מוגבהת. 
כדי לקזז כל חוסר אחידות ברצפה אפשרי לשנות את 

גובה הרגליות על ידי הברגתן בהתאם לצורך כפי שנראה 
  איור הבא.ב

 3aאיור 

  

  

  

  

  

  

 התקנה
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כדי למנוע כל שינוי בעקבות תנודות, יש לאחר הכיוון, 
להדק את הרגליות באמצעות סיבוב האום על הרגלית עד 

  . 3bלנעילתו כפי שנראה באיור 

  3bאיור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מומלץ שלא להציב מתחת או מסביב למכונה קרטון, עץ 
  ם.או חומרים דומים כך שמעבר האוויר לא ייחס

 ההייתשלא  ובמידה ומערכת אספקת המים חדשה א
בשימוש זמן רב, יש צורך לאפשר למים לזרום עד אשר 

  מתקבלים מים צלולים.

  תקנה מתחת למשטח עבודהה

הצבת המכונה מתחת למשטח עבודה אפשרית רק אם 
ס"מ  85ס"מ רוחב וגובה של  76הנישה בעלת מידות של: 

ס"מ  5כונה מרווח של יש לקחת בחשבון גם שנדרש למ
לערך מגב המכונה אל הקיר. דוגמא של התקנה רגילה 

ניתן לראות האיור מטה. אין לפרק את המכסה העליון של 
  המכונה מסיבות בטיחות חשמליות ומכניות.

  4איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיבור לאספקת המים

את צינור כניסת המים יש לחבר לברז מים קרים בעל 
  .3/4י "פייה עם תבריג חיצונ

השתמשו רק בצינור כניסת המים המסופק. הימנעו 
  משימוש בצינורות ישנים או צינורות שהיו כבר בשימוש.

נ.ב. הצינור מסופק בשלמותו עם אטם גומי, במידה 
  והאטם חסר, אין להשתמש בצינור.

  

  5איור 

  

ניתן לראות תצורת חיבור לברז מים חמים,  5bבאיור 
  קשה בלבד.אופציה זו זמינה על פי ב

 5bאיור 
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למנוע כדי  C 55⁰וודאו שטמפרטורת המים לא תהיה מעל 
נזק לכביסה ולמכונת הכביסה. חובה להשתמש בצינור 

  המים המסופק בלבד.

  ניקוז המים

  התקנת צינור הניקוז יכולה להתבצע בשני אופנים:

בקצה הכיור עם שימוש במתלה הפלסטי לצינור שזמין  -
 לרכישה.

  , וודאו שהצינור מאובטח לכיור.מקרה זהב

ס"מ ולא  60 -בפתח צינור ניקוז שגובהו לא פחות מ -
 ס"מ. 90-יותר מ

הצינור חייב להיות מאוורר בקצהו, כלומר: הקוטר הפנימי 
של פתח צינור הניקוז חייב להיות גדול יותר מהקוטר 

החיצוני של צינור הניקוז של מכונת הכביסה. אין לחסום 
  ז.את צינור הניקו

  דוגמא להתקנה

  6איור 

  

  

  

  

  

  

  נ.ב. לא מומלץ להשתמש בהארכה לצינור הניקוז.

  מחיצה לחומר ניקוי נוזלי

בתוך ערכת האביזרים שסופקה נמצאת מחיצה בצבע 
  את השימוש בנוזל ניקוי במכונת הכביסה. בטיחהכחול המ

  להתקנת המחיצה יש צורך:

 .לפרק את מגירת חומרי הניקוי ממכונת הכביסה 
  7באיור חיבור המחיצה כפי שמתואר. 

  
  7איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מגירה חזרה הלאחר התקנת המחיצה, התקינו את 
במכונת הכביסה. אין צורך לפרק את המחיצה.          

  ).21(ראו עמוד 

  שימוש ראשון

לפני פעולת כביסה רגילה יש לבצע מחזור 
כביסה של תכנית כותנה בטמפרטורה של 

  מעלות עם חומר ניקוי אך ללא כבסים. 80

  חיבור לרשת החשמל

המכונה מצוידת בכבל חשמל עם תקע לחיבור למתח 
  .   AC230V ~ 50Hzרשת של 

וודאו שהתקע יהיה נגיש תמיד לצורך ניתוק מרשת 
החשמל. מומלץ לא לחבר, בכל מקרה, את המכונה 
באמצעות כבלים מאריכים, מפצלי חשמל וכיו"ב כדי 

חימום יתר וסכנת שריפה פוטנציאלי עקב למנוע 
השימוש בהם. היבואן לא יישא בכל אחריות לנזק 

  עקב אי חיבור למקור מתח בטוח ומוגן.
שמספרה  VDEלהגברת הבטיחות, בתקנה של ארגון 

0100 DIN VDE  מומלץ להתקין מפסק 739סעיף ,
  .30mAלזרם זליגה של פחת 

  
דאו שהוא אם משתמשים במפסק פחת דיפרנציאלי וו

ולחצנים  DIN VDE 0664בהתאם לתקנה  Aמסוג 
  רגישים לזרם.

  
תווית הזיהוי שעל המכונה מספקת מידע על צריכת 

הזרם הנקובה וההגנה. השוו מידע זה עם רשת 
  החשמל.

  

  סכנת התחשמלות
  

אי קיום הוראות אלה עלולה לסכן 
   .את המשתמש
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למכונת כביסה זו נדרש                     
  חיבור הארקה.

, מכונת הכביסה לבטיחותכם האישית
  הזו חייבת להיות מוארקת.

מכונת הכביסה מצוידת עם כבל חשמל 
)A) ותקע (B.(  

להקטנת סכנת התחשמלות, השקע 
  והתקע חייבים להיות מתאימים לתקן

הישראלי. במידה ואין תקע בכבל,  
אחריותו הבלעדית של המשתמש אין 

ל, ואין לבצע שינויים בכבל החשמ
להשתמש במפצלי חשמל או בכבלים 

  ).Dמאריכים (
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .אסור לפרק או להרכיב את המכונה ללא אישור 
 

  אסור להכניס ידיים לתוך התוף לצורך הוצאת כביסה לפני
  שהמכונה עצרה לחלוטין.

 

  אסור להתקין את המכונה בסביבה לחה וגשומה, כדי למנוע
צר, תקלות פרצות שריפה עקב קסכנת התחשמלות, הת

 ותאונות אחרות.
  

 .אין לשטוף את המכונה עם מים כאשר מנקים אותה 
  

לאחר התקנת המוצר, כבל 
  החשמל חייב להיות נגיש.

  
אם כבל החשמל ניזוק, 

החלפתו תתבצע ע"י היצרן, 
או ע"י טכנאי שירות מורשה 

 כדי למנוע סכנה.

 אזהרות
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 תכניותבורר  . 1
הבורר משמש לבחירת תכנית הכביסה הרצויה ולכבות 

את המכונה. ניתן לסובב את הבורר עם כיוון השעון או נגד 
  ל התכנית.כיוון השעון לבחירה מהירה וקלה ש

 הטמפרטורה וןכיולחצן   . 2
לחצן זה מאפשר את כיוון הטמפרטורה. לשינוי ההגדרה 

לחצו על לחצן זה (לחיצות קצובות) עד שהטמפרטורה 
  הרצויה מתקבלת.

  

  אישור אפשרויות . 7
  לחצן זה משמש לאישור האפשרות שנבחרה.

  השהייה \. התחלה 8
  ליך השהייה תתחיל את תה \לחיצה על לחצן התחלה 

  דולקת) או במצב השהייה  LEDהכביסה (עם נורת 
  מהבהבת). LED(עם נורת 

  

 סחיטהמהירות  . 3
. לשינוי חיטהמהירות הס קביעתלחצן זה משמש ל

ההגדרה לחצו לחיצות קצובות על הלחצן עד שהערך 
  הרצוי מתקבל בצג.

 השהיית התחלה . 4
זמן מחזור הכביסה, כך לחצן זה מאפשר לתכנת את סוף 

הכביסה תושהה. זמן ההשהיה עד לסוף  שתחילת
  ) ומוצג בצג.hהכביסה נקבע בשעות (

  שעות. 24ועד  0-בדגם עם צג: מ
  שעות. 9ועד  0-: מLEDבדגם עם נורות 

  

 נוספותאפשרויות  . 6
לחצו קצובות לחצן זה מאפשר ניווט באופציות הכביסה. 

על הלחצן כדי לראות את האופציה הרצויה. האופציה 
יתן יהיה לאשר אותה ע"י לחיצה שנבחרה תחל להבהב ונ

הפעלתה תסומן על ידי  –אישור אפשרויות  – 7על לחצן 
  הארה קבועה של הסמן.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 פנל ההפעלה

 ור הפקדיםתיא
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 כביסה מקדימה           -

ניתן להשתמש בתכונה זו לכביסה מקדימה בטמפרטורה 
  נמוכה, לפני מחזור הכביסה הראשי כדי להסיר כתמים.

  

  טיפה נוספתש         -

תכונת השטיפה הנוספת מוסיפה שטיפה נוספת אחת 
להסיר למספר השטיפות הרגיל בכל מחזור. המטרה היא 

  כמה שיותר שאריות חומר ניקוי מהכבסים.

  

 עצירת שטיפה          -

התכונה מאפשרת עצירת תוף המכונה עם חומר הניקוי 
  ללא ניקוז או סיבוב.

 – 8על לחצן בכדי לנקז ולסובב נדרש ללחוץ 
  השהייה.\התחלה

  
  

 נעילת דלת ונעילת ילדים        -
 

כאשר הסימן הזה דולק קבוע הוא מסמן שהדלת נעולה. 
  ניתן לפתוח אותה רק כאשר סימן זה כבוי.

  
כאשר תכנית הכביסה בפעולה,  –הפעלת נעילת ילדים 

בו זמנית עד שהסימן  7-ו 6לחצו והחזיקו לחצנים 
  מהבהב.

עד  7-ו 6לחצו והחזיקו לחצנים  –ילדים ביטול נעילת 
  שהסימן נכבה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  LEDעם תצוגת  4Fדגם 
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  תכניות
  טמפרטורה להשגה

  מהירות סיבוב
  כביסה

  
קיבול נקוב של 

  (ק"ג) המכונה
  

  
משקל כביסה 
  מקסימלי (ק"ג)

  
משקל כביסה 
  מינימלי (ק"ג)

  משך זמן התכנית(*)
  

  
  ות כביסהאפשרוי

C 30⁰  C ⁰ מקסימום  

  
  כותנה – 1

  90⁰מטמפ' קרה ועד 
  עד מהירות מקסימום 0

מצעים, ציפות, מפות 
  שולחן מכותנה

  שעתיים  2.5 5 5
  

  שעתיים 
  דקות 25

  

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  6  3  

7  7  3.5  

  שעתיים  4  8  8
  דקות 15

  שעתיים
  דקות 40

9  9  4.5  

10/10.5  10/10.5  4.5  

  
  אינטנסיבית  – 2

  90⁰מטמפ' קרה ועד 
  עד מהירות מקסימום 0

מצעים, ציפות, מפות 
  שולחן מכותנה

  שעתיים  2.5 5 5
  דקות 27

  

  שעתיים
  דקות 52

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  יפהעצירת שט
  (*) רמת כתמים

6  6  3  

7  7  3.5  

  שעתיים  4  8  8
  דקות 42

  שעות 3
  דקות 07

9  9  4.5  

10/10.5  10/10.5  4.5  

  
  סינטטית – 3

   60⁰מטמפ' קרה עד 
  סל"ד 0-800

בדים סינטטיים (למשל: 
אקריליים, פוליאסטר, 

  מיקרו פייבר)

  שעה  1.5  2.5 5
  דקות 39

  שעה
  דקות 59

  
  מוקדמת או השרייה(*) כביסה

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  3  1.5  

7  3.5  2  

  שעה  2  4  8
  דקות 54

  שעתיים
  דקות 14 

9  4.5  2.5  

10/10.5  4.5  2.5  

  
  30מהירה ' – 4

  40⁰מטמפ' קרה עד 
  עד מקסימום סל"ד 0

בדים מכותנה 
  וסינטטיים.

5 2.5  1.5    
  דקות 35

  
  דקות 40

  
  

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית
  
  

6  3  1.5  

7  3.5  2  

8  4  2    
  דקות 40

  
  דקות 45

9  4.5  2.5  

10/10.5  4.5  2.5  

  
  זיכרון (**) – 5

  90⁰מטמפ' קרה עד 
  עד מקסימום סל"ד 0

  מתאים לכל סוגי הבדים

  שעה  1.5  2 5
  דקות 27

  שעה
  דקות 33

  
  השרייה(*)כביסה מוקדמת או 

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  2.5  1.5  

7  3  2  

  שעה   2  3.5  8
  דקות 35

  שעה
  דקות 41

9  4  2.5  

10/10.5  4  2.5  

  
  20⁰חסכונית  – 6
  60⁰' קרה עד פמטמ
  עד מקסימום סל"ד 0

  מתאים לכל סוגי הבדים

5 2.5  1.5    
  דקות 8שעה 

  
  ה(*)השריי

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

  

6  3  1.5  

7  3.5  2  

8  4  2    
  דקות 13שעה 

9  4.5  2.5  

10/10.5  4.5  2.5  

            

 משך תכניות הכביסה והאפשרויות 

>, C 40⁰< כותנה רגילה  -> וC 60⁰הן תכניות <כותנה רגילה  C 40⁰ -ו C 60⁰ תיכביסה אינטנסיבלתכניות 
לכביסת המשמשות להערכת ביצועי המוצר.  אלו התכניות היעילות ביותר במונחי צריכת מים וחשמל משולבים 

  כותנה.בגדי 

הערכים בפועל יכולים להשתנות מאלה הנקובים בתלות בלחץ המים, קשיות המים, טמפרטורה, טמפרטורה 
  סביבתית, סוג וכמות הכביסה, שינויים במתח רשת החשמל ובתכונות הנוספות שנבחרו.

  . AD 4F(*) אפשרויות נוספות ישים לדגמי 

  ו על ידי המשתמש בשימוש האחרון.(**) תכנית עם זיכרון, זוכרת את האפשרויות שנבחר
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  תכניות
  טמפרטורה להשגה

  מהירות סיבוב
  כביסה

קיבול נקוב של 
  (ק"ג) המכונה

  

משקל כביסה 
  מקסימלי (ק"ג)

משקל כביסה 
  "ג)מינימלי (ק

  משך זמן התכנית(*)
  

  אפשרויות כביסה

C 30⁰  C ⁰ מקסימום  

  
  צבעונית \ג'ינס  – 7

  60⁰מטמפ' קרה ועד 
  עד מהירות מקסימום 0

  כותנה צבעונית וג'ינסים

  שעה  1.5 2 5
  דקות 40

  

  עהש
  דקות 46

  
  

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  2.5  1.5  

7  3  2  

  שעה  2  3.5  8
  דקות 48

  שעה
  דקות 54

9  4  2.5  

10/10.5  4  2.5  

  
  שמיכות  – 8

  60⁰מטמפ' קרה ועד 
  סל"ד 800עד  0

בגדים שמיכות , כריות, 
  ונוצות.  מרופדים

  שעה  - 1.5 5
  דקות 30

  

  שעה
  דקות 40

  
  השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  ירת שטיפהעצ
  (*) רמת כתמים

6  2  -  

7  2.5  -  

  שעה  -  3  8
  דקות 35

  שעה
  דקות 45

9  3.5  -  

10/10.5  3.5  -  

  
  עדינה – 9

   40⁰מטמפ' קרה עד 
  סל"ד 0-600

  מתאים לכל סוגי הבדים.

  שעה  שעה  -  1 5
  דקות 6

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  1.5  -  

7  2  -  

  שעה  -  2.5  8
  דקות 5

  השע
  דקות 11 

9  3  -  

10/10.5  3  -  

  
  ספורט – 10

  40⁰מטמפ' קרה עד 
  סל"ד 600עד  0

ספורט מכותנה, בגדי 
  , משי וכול'לייקרה

5 1  -    
  שעה

  דקות 10

  
  שעה

  דקות 16

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  1.5  -  

7  2  -  

8  2.5  -    
  שעה

  דקות 18

  
  שעה

  -  3  9  דקות 30

10/10.5  3  -  

  
  וילונות – 11

  40⁰מטמפ' קרה עד 
  סל"ד 600עד  0

וילונות מכותנה 
  ופוליאסטר

  שעה  -  1 5
  דקות 18

  שעה
  דקות 30

  
  השרייה(*)

  (*) חסכונית
  עצירת שטיפה

  (*) רמת כתמים

6  1.5  -  

7  2  -  

  שעה   -  2.5  8
  דקות 26

  שעה
  דקות 38

9  3  -  

10/10.5  3  -  

  
  צמר – 12
  40⁰' קרה עד פמטמ
  סל"ד 1000עד  0

  מתאים לכל סוגי הבדים

5 1  -    
  דקות 56

  
  השרייה(*)

  (*) חסכונית
  עצירת שטיפה

  (*) רמת כתמים

6  1.5  -  

7  2  -  

8  2.5  -    
  הדק 1שעה 

9  3  -  

10/10.5  3  -  

  
  אלרגיה – 13
  40⁰' קרה עד פמטמ
  סל"ד 1000עד  0

  מתאים לכל סוגי הבדים

5 5  1.5    
  דקות 25שעה 

  
  כביסה מוקדמת או השרייה(*)

  שטיפה נוספת
  (*) חסכונית

  עצירת שטיפה
  (*) רמת כתמים

6  6  1.5  

7  7  2  

8  8  2.5    
  דקות 25שעה 

9  9  3  

10/10.5  10.5\10  3.5  

  

  גרם 1200  אמבטיהחלוק 
  גרם 700  כיסוי מיטה

  גרם 600  סינר עבודה
  גרם 500  פיג'מה

  גרם 250  מפת שולחן
  םגר 200  ציפית ומגבת

  גרם 100  מפיות ותחתונים

 טבלת משקלי כביסה יחסיים
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  ייבוש  הלבנה  גיהוץ  כבסים  כביסה
הערך בתוך הקערה 

מפרטורה מציין את הט
כבסים המקסימלית שה
  מכובסים.

האות שבתוך התוף 
מציינת את 

טמפרטורה ה
המקסימלית שניתן 

  לכבס בה את הכבסים.

הנקודות מציינות את 
 טביתמיההטמפרטורה 

  של המגהץ.

נה עבור סוג ההלב
  הכבסים.

הריבוע והעיגול שבסימן 
מציינים את הייבוש 

בוב עצמת הייבוש וסי
  התוף

                 
  טיפול רגיל              

      
   ש עם ניקוי יב               
  נפט               

  
  C 200⁰ -כ                

  הלבנה                 
  אפשרית עם                
  כל מלבין                

  ייבוש עדין               
  במייבש ללא              

  חום.              
                   

  
  טיפול עדין             

          
  ניקוי יבש               
  לורידבפרכ              

                            

  
  C 150⁰ -כ                 

  השתמשו                   
  נירק במלבי                 

  חמצן                 

  ןייבוש עדי                
  במייבש עם                 
  חום נמוך.                

  
      טיפול עדין             
               מאוד.             

  
  כביסה במים              

  
  C 110⁰ -כ                  

  אסור                   
  להלבין                  

  ייבוש עדין                
  עם  שבמייב                
  חום בינוני.                

  
  

  כביסה ביד            
  

אסור לניקוי                
  יבש

  אסור                     
  לגהץ                    

  ייבוש בחום                   
  נמוך                

  
    אין לכבס במים            

  
  אין לגהץ עם אדים                          

  סור לייבושא                
  במייבש                

  
  

  בבלסוסור א                  
  את התוף.                

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ים לטיפול באריגיםסמל
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   לכביסה המלצות
 להשתמש מוגבלים לאנשים או לילדים תאפשרו אל •

 . השגחה ללא במכונה
 . הכביסה מכונת עם לשחק לילדים תאפשרו אל •
 לקיבולות בהתאם כביסה בפריטי התוף את מלאו •

 והאפשרויות הכביסה תכניותמשך " בטבלת המצוינות
 ". הנוספות

 התפורות הטיפול שבתווית להנחיות בהתאם פעלו •
 . הלבוש בפריטי

' וכד סיכות, מטבעות נותרו שלא ודאו, הכביסה לפני •
 . הבגדים בכיסי

•  
  9איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ילוכו, טריכלורתילן, אלכוהול, בבנזין משימוש הימנעו •
 . במכונה לכביסה המיועדים פריטים על

, גרביים, למשל כמו קטנים פריטים לכבס מומלץ •
 מהם למנוע ובכך, רשת או שק בתוך ילוכו, חגורות

 . המכונה תוף בתוך להיתפס
. אריגים מרכך של מדי גדול במינון להשתמש אין •

 . הכביסה באיכות לפגוע עשוי עודף אריגים מרכך
 לאטם לאפשר כדי פתוחה מעט הדלת את השאירו •

 היווצרות למנוע כדי כראוי להתייבש ולתוף הדלת
 . נעימים לא ריחות

   .בדקו תמיד שהמים נוקזופתיחת הדלת  לפני •
 . כבויה כשהמכונה המים אספקת ברז את תמיד סגרו •
 כשאין, בקיר מהשקע החשמל תקע את תמיד הוציאו •

 . במכונה להשתמש ארוכה תקופה בכוונתכם

  

  

  

  

  כבסיםמיון 
לכביסה יעילה ונכונה, עליכם להפריד את הבגדים לפי 

 :  הבאיםסוגי האריגים 

 לבנים   •
 צבעוניים  •
 סינתטיים  •
 עדינים  •
 פריטי צמר •

 
 לתשומת לבכם: ובמיוחד, 

לבנים מאבדים את הלובן שלהם כאשר הם  כבסים •
 .  צבעונייםמכובסים יחד עם פריטים 

צבעוניים חדשים דוהה בדרך כלל  בגדיםצבעם של  •
 בעת הכביסה הראשונה. לכן יש לכבסם בנפרד. 

פעלו בהתאם להנחיות הטיפול והסימנים המופיעים 
לבוש. ודאו שלא בתוויות הטיפול התפורות בפריטי ה

, סיכות, ברגים, אבזמיםנשארו חפצי מתכת (כגון 
 מטבעות, ווי וילונות וכד') בפריטי הכביסה. 

ניקוי  יבתכשירמומלץ לטפל בכתמים קשים לפני הכביסה, 
  .  יםמיוחד

שטיחים, בגדים קרועים, שיער, סיבים, מוך ולכלוך 
באופן כללי עלולים לסתום את הניקוז. לכן מומלץ, 

 פריטים אלה.   להימנע מלכבס
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עצות ואזהרות
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 אטם הדלת  
, כפתורים, מסמרים, סיכות וכד' שלא הוסרו םאטבי

מהבגדים לפני הכביסה או חפצים שנפלו מפריטי כביסה 
מקופלים יתר על המידה, עלולים להצטבר בקפלי אטם 

את קפלי אטם הדלת  בקביעות הדלת. מומלץ לבדוק
ולהסיר גופים זרים שעלולים לגרום במשך הזמן נזק 

  הכביסה.   למכונתחמור 
  

  10ר איו

 
  

  

חלקי כבסים על לפני סגירת הדלת וודאו שאין 
. הדבר יכול לגרום נזק לדלת. סגרו אטם הדלת

  את הדלת בדחיפה קלה.

  11יור א

  

  מינון חומר הניקוי ומרכך הכביסה

המיטבית של כמות הבכל תהליך כביסה יש לקבוע את 
על פי רמת הלכלוך, כמות הכביסה ורמת תכשיר הכביסה 

לשפוך את הקשיות של המים. בכל סוג של כביסה, יש 
  .)IIמסומן תכשיר הכביסה בתא האמצעי (

תכשיר כביסה שר מבצעים כביסה מקדימה, יש לשים כא
  )Iמסומן בתא השמאלי (

 ר למלא מרכך. אסוי מיועד למרכך כביסההתא הימנ
(ראו " MAXמינון המקסימלי המסומן "כביסה מעבר ל

  ).10עמוד 

  יסהנוזל או אבקת כבמחיצה ל

עבור אבקת כביסה וגם בתא האמצעי לצורך שימוש 
מחיצה את העבור נוזל כביסה יש צורך להתקין 

  שסופקה בתוך קיט האביזרים.

  12איור 

 

  .הכניסו את המחיצה למקומה כמתואר באיור

למעלה ניתן להשתמש כשהמחיצה  – למעלהמחיצה 
  סה.באבקת כבי

  13איור 

  

 

  

  הכניסו את אבקת הכביסה לתא הכביסה הראשי 
  .IIהמסומן 

  
  
  
  
  
  
  
  

 סגירת הדלת
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  14איור 
  

  
  

בנוגע לכמות אבקת הכביסה, בדקו תמיד את הפרטים על 
לשמש לצורך  מתאיםהתכשיר שגם וודאו  ,אריזת המוצר

  זה.

המחיצה למטה ניתן להשתמש כאשר  –מחיצה למטה 
  בנוזל כביסה.

  15איור 

  

    תא הכביסה הראשימזגו את נוזל הכביסה לתוך 
  .IIהמסומן 

  16איור 

  

  אזהרות !

 "למטה" במקרים הבאים:   מחיצהאל תסיטו את ה

 רוכז מבעת שימוש בג'ל כביסה או בתכשיר כביסה  •
 בעת שימוש באבקת כביסה  •
 בכביסה מוקדמת  בעת שימוש •
ור הכביסה את תשתמשו בנוזל כביסה אם מחז •

 ד.אינו מתחיל מי
  

  )13ה "למעלה" (ראו איור מחיצבמקרים אלו, הסיטו את ה 
  

  אבקת כביסה

תקדמת מאבקת כביסה פעילה יותר מנוזל כביסה והיא 
 מורכבת בדרך כללהרבה פחות בחלק מהמובנים. היא 

ממרכיבים פעילים יותר; האבקה מכילה אנזימים 
המפרקים את הלכלוך שנדבק לאריגים, מבלי לגרום 

שכובסו לקריעתם. לאחר סיום הכביסה, פריטי הכביסה 
מכיוון לאחר ייבוש למגע  ים יותרקשים ויבש באבקה

. הדבר דורש אריגיםב נספגיםשחומרים אגרסיביים אלה 
אנזימים ה ף,בנוס שטיפה נוספת עם נוזל מרכך כביסה.

ובמיוחד  ולים לגרום לאלרגיות לאנשים מסוימיםהאלה על
אבקת הכביסה פחות מתמוססת, פתיתי . רגישיםל

האבקה עלולים לשקוע בתוף ובמערכת הניקוז, ולגרום 
לסתימת הצנרת ולבעיות הקשורות לכך. מצד שני, זהו 

התכשיר היחיד המבטיח הלבנה מושלמת, הודות למלח 
פעיל גם בטמפרטורות נתרן שהוא מלבין חזק ואגרסיבי, ה

 נמוכות (פעלו בהתאם לתוכנית ולדרגת הלכלוך).  

  90°C-30°טמפרטורת שימוש מומלצת: 
  

  נוזל כביסה

נוזל הכביסה הוא ללא ספק התכשיר המודרני ובעל 
יכולות הניקוי המתקדמות ביותר. הוא שומר על איכות 

ר לכלוך האריגים היות והוא אינו מכיל אלקליין. הוא מסי
שבתוך הסיבים למרות שהוא אינו מכיל חומרים חריפים. 

בניגוד לאבקת הכביסה, הוא מנקה את פריטי הלבוש 
מבלי להקשיח אותם, תודות ליכולת המסיסות הגבוהה 

שלו, שאינה משאירה שאריות על פריטי הלבוש. 
האריגים רכים יותר ולכן ניתן להשתמש במינון קטן יותר 

תר על כן, נוזל הכביסה אינו משאיר של מרכך כביסה. י
שאריות משקעים בתוך המכונה ובמערכת הניקוז, ובכך 

תכשיר הכביסה מונע את סתימת הצינורות והריסתם. 
הנוזלי נשטף היטב גם במים קרים והוא אידיאלי 

צבעוניים מכיוון שהוא אינו מתרכב איתם.  לאריגים
בו  בנוסף, הצבע נשמר יותר לאורך זמן. השתמשו

. 90°C -ל )מים קרים( C 0⁰לתחום טמפרטורה שבין 
(פעלו בהתאם לטבלה הטמפרטורה תלויה בסוג האריג 

הלבנה יעילה מושגת בטמפרטורות ולדרגת הלכלוך). 
בלבד, היות ותכשירי הכביסה הנוזליים   50°C-גבוהות מ

אינם מכילים מלחי נתרן, אך חומר ההלבנה האופטי 
          זו.   פועל היטב רק מעבר לטמפרטורה

  C 90⁰ –: מים קרים ומלצתטמפרטורת שימוש מ
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  מרכך כביסה

הנספג בסיבי  ,מרכך הכביסה הינו תכשיר מרוכז ביותר
האריג ומרכך אותם. יש להשתמש בו בכמות קטנה 

. ויותר  50או לדלל אותו במים, ביחס של % ומדודה
הוא מקל על גיהוץ פריטי הלבוש לאחר הכביסה. 

הניחוח הנעים מושג הודות לתמציות השונות המוספות 
  געות ביעילותו.  לתכשיר ואינן פו

  מינון תכשיר הכביסה  

המינון משתנה בהתאם לדרגת קשיות המים: יש צורך 
במינון גדול יותר כשדרגת קשיות המים גבוהה או 

בינונית, בהשוואה למינון הנדרש למים רכים. המינון 
. ככלל, ים השוניםעל תווית התכשירמודפס בדרך כלל 

יש צורך במינון קטן יותר בעת שימוש בתכשירים 
 %20 -להשתמש במינון הקטן בתמיד יים, ומומלץ איכות

  מהמינון המומלץ על גבי האריזה.  

 התחלת תכנית כביסה  
בורר התכניות סובבו את להתחלת תכנית כביסה,  .1

  לתכנית הרצויה. 
נצלו את ההזדמנות והתאימו את תכנית הכביסה.  .2

ובחרו את  2מס'  בורר הטמפרטורהסובבו את 
 הטמפרטורה הרצויה, סובבו את בורר מהירות

) ובחרו את מהירות הרצויה, או 3חצן להסחיטה (
בחרו באפשרות נוספת אחת או שתיים 

מהאפשרויות הנוספות המתאימות לתוכנית 
 הכביסה שבחרתם.  

   התחלה
, לחצו על לחצן לבים שתוארו קודםביצוע השלאחר 

 כנית הכביסה.  כדי להתחיל את ת שהייההתחלה/ה

 הפסקת תכנית  
תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן  תוכלו להפסיק את

. המכונה תעבור למצב המתנה. לשינוי שהייההתחלה/ה
 - 1 מס' –בורר התכניות סובבו את כנית הכביסה, ת

בסיום (כבוי), לפני בחירת התכנית החדשה.  OFFלמצב 
והדלת נורית החיווי האדומה כבית מחזור הכביסה, 

 ניתנת לפתיחה רק לאחר ניקוז המים מהתוף.  

 נסת כבסים לתוף  הכ
להשגת תוצאות כביסה מיטביות, ולמניעת הסתבכות 

הכניסו אותם אחד אחד לתוך פריטי כביסה זה בזה, 
יעילות הכביסה מושפעת מאוד מאופן הכנסת התוף. 

 פריטי הכביסה והכמות שלהם. 
ככלל, הכנסת כמות גדולה מהקיבולת המרבית או 

, פוגעת בביצועי קטנה בחצי מהקיבולת המרבית
 הכביסה ויוצרת רעש חזק יותר.  

את מהירות הסחיטה בעת כביסת כמויות  הקטינו
 חזקותרעידות  כדי למנועגדולות או קטנות מדי, 

  במהלך הסחיטה.  
  
  

  
 
 

   גוף המכונה

לאורך של גוף מכונת הכביסה ללא שינוי לשמירת הברק 
זמן, מומלץ לנקות את מכונת הכביסה במטלית לחה 

  ניקוי. תכשיר כל הטבולה במים חמים ללא 

  מגירת תכשירי הכביסה

למניעת משקעים של חומרי ניקוי במגירה, נדרש לשטוף 
את המגירה עם מים לעיתים קרובות. ניתן להוציא את 

זור המסומן בעיגול ה על האהמגירה החוצה על ידי לחיצ
  .17ור באי

 17איור 

  

  זנן משאבת הניקוניקוי מס

בצע , מומלץ לבמערכת הניקוזלמזעור סכנת החסימה 
חודשי למסנן משאבת הניקוז. לניקוי  ניקוי תקופתי

  ו באופן הבא:, פעלהמסנן

במקרה של  פתחו את דלת משאבת הניקוז •
 או הפסקת חשמל.\ניקוז חסום ו

 כבו את מכונת הכביסה. •
 קחו מטבע. •
דומה למגרעת בדלת הכניסו את המטבע או  •

 ופתחו אותה הצידה.
 

  18ר איו
  

 
 

 

 תחזוקה
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, כמות אם משאבת הניקוז חסומהנ.ב. 
משמעותית של מים יכולה להיות בתוך 

  טר).לי 25ימום מכונת הכביסה (מקס

 
  
  
  
  
  

  תהליך הריקון
יחו קערה או כלי קיבול אחר בין המכונה לבין פתח הנ ) 1

 המשאבה.
  19איור 

  
  

ז את ניתן לנקמסנן המשאבה כך ששחררו מעט את  ) 2
 המים. אל תשחררו לגמרי את המסנן.

  
   20איור 

  
  לעצירת זרם המים:

  הדקו את מסנן המשאבה.
הבריגו החוצה את אים יותר מים החוצה, לא יוצכאשר 

  אותו החוצה.המסנן והוציאו 
  ).21נקו את המסנן (איור 

  21יור א

  
, ריות לכלוך מתוכווהוצאת כל שא לאחר ניקוי המסנן

  וודאו שמדחף המשאבה מסתובב בקלות. 
  

  חזרה למקומו והדקו היטב.החזירו את במסנן 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הירות ! סכנת כוויהז                
  אם מכבסים בטמפרטורה        

  גבוהה.

  הירות !ז         

ותקן חזרה או הא אם המסנן ל
, עלול לנזול מים הוברג היטבש

  מהמכונה.
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  ניקוי מגירת תכשירי הכביסה
, שחררו את לאחר הוצאת מגירת תכשירי הניקוי

  הבא:ר באיור אכפי שמתואדים לוחית שחרור ה
  

  22איור 

  
  

כשירי ם זרים או תאם קיימת חסימה על ידי גופי
מומלץ לשבור לחתיכות קטנות את משקעי כביסה, 

תכשיר הכביסה או את הגופים הזרים ולהיזהר שלא 
לדחוף אותם פנימה, כדי למנוע את סתימת הרכיבים 

 ים. הפנימי
מומלץ להשתמש במים חמים להסרת שאריות 

  תכשיר הכביסה.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ניתן  ,באופן אישי. במקרים רבים טיפולבשימוש יומיומי של המכונה ניתן להמתרחשים  תקלותהרוב המכריע של כשלים ו
  .עם מרכז השירות הטכני המורשה בהתקשרותלחסוך זמן ועלויות ללא צורך 

  הסיבות לכשל / תקלה. עם זאת, זכור כי: רוןפתול יהטבלה הבאה תסייע לזהו

  

  

  

  

  עשות אם.......מה ל

  המכונה רועשת

  

  

  

  מתנדנדת  \המכונה לא סוחטת 

  

    

  

  אזהרות חשובות

לפעולה חלקה של מכונת הכביסה ולמנוע עלייה בעצמת הרעש והתנודות או חסימה של סיבוב התוף, וודאו שבוצעו הדברים 
  הבאים:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פתרון בעיות

  תיקון ציוד חשמלי צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.                     

 יחות המשתמש.תיקונים שלא מבוצעים נכון, עלולים לסכן את בט              

  ערכי הרעש נעים ביןוהסחיטה. שלבי הכביסה שמורגש בעיקר בונות הכביסה בשוק מייצרות רעש חלש, מככל 

  .EN ISO 3741-2010. רעשים אלו נחשבים לסבירים בהתאם לתקן אירופאי dB 80 -ל 55

, התוף טעון ס הכביסה בתוף אינו מאוזןה מצויד בהתקן אלקטרוני מיוחד המונע תחילת סחיטה אם עומדגם ז
עש שהמכונה מקטין את הרהדבר מסייע להקטנת התנודות, . הכביסה אינו מתאים רתכשיבכביסה רבה מידי או ש

  המכונה. לשמפיקה ומגדיל את אורך החיים 

 גי האבטחה של התוף פורקו במהלך ההתקנה.וודאו שבר .1
 

ה מנקזת את כל יסמפותל ושמכונת הכב \ז אינו חסום , שצינור הניקון משאבת הניקוז נקיוודאו שמסנ .2
  המים היטב (כפי שהוסבר בפרק הקודם).

 
 .ונהובכמות הנכ תאים למכונות כביסהאכן מש חומר הניקוימשים במשתשוודאו  .3

 
  וודאו שעומס הכביסה נכון. .4

 
 וודאו שהמכונה מאוזנת היטב על הרצפה (ראו פרק התקנה) .5
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  תרון אפשריפ  אבחון  התקלה
  LED  LCDת ריונו

  
  

  המכונה לא נדלקת או פועלת

וודאו שהתקע הוכנס לשקע החשמל  •    
 בקיר.

 וודאו שהשקע תקין. •
) אינו נמצא 1וודאו שבורר התכניות (מס'  •

  ."OFF –במצב "כבוי 
  

 1, אך אינה פועלת. נוריות המכונה נדלקת
 1Fאו שמופיע  LED)מהבהבות (בדגמי  2-ו

  (בדגמים עם תצוגה)
  

  
  
  

  

1F  

  
  דאו שהדלת סגורה היטב.וו •

  
 3-ו 1נוריות המכונה לא מכניסה מים ו

 2Fאו שמופיע  LED)מהבהבות (בדגמי 
  (בדגמים עם תצוגה)

  

    

2F  

 
 בית.וודאו שקיימת אספקת מים ל •
 וודאו שהברז פתוח. •
 וודאו שצינור כניסת המים אינו מעוך. •
 וודאו שמסנן כניסת המים אינו חסום. •

  
  

או  LED)מהבהבות (בדגמי  3-ו 2נוריות 
  (בדגמים עם תצוגה) 3Fשמופיע 

  

    

3F  

  
כבו את המכונה והפעילו שוב, במידה  •

  ת.קיימת פנו למוקד השירווהתקלה עדיין 

  
מרוקנת מים או שאינה \המכונה לא מנקזת

מהבהבות (בדגמי  4-ו 1נוריות מסתובבת, 
(LED  4או שמופיעF (בדגמים עם תצוגה)  

    
  

4F  

 וודאו שמסנן משאבת הניקוז אינו חסום. •
וודאו שהתכונה המיוחדת "עצירת  •

 שטיפה" אינה מופעלת.
קוטר וודאו שצינור הניקוז לא מעוך וש •

  הצינור.פתח הניקוז גדול מקוטר 
  

או  LED)מהבהבות (בדגמי  4-ו 2נוריות 
  (בדגמים עם תצוגה) 5Fשמופיע 

  

  

5F  

  
כבו את המכונה והפעילו שוב, במידה  •

  ת.קיימת פנו למוקד השירווהתקלה עדיין 

  
או  LED)מהבהבות (בדגמי  6-ו 2 ,1נוריות 

  (בדגמים עם תצוגה) 6Fשמופיע 
  

    

6F  

 
כבו את המכונה והפעילו שוב, במידה  •

  ת.קיימת פנו למוקד השירווהתקלה עדיין 

  
  

  הדלת לא נפתחת

 האדומה, כבויה. LED-נורית הוודאו ש •    
בדקו שהמכונה אינה בתכנית השרייה או  •

 בתכנית מיוחדת "נגד קמטים"
לחצו על הדלת בצד הנעילה, או תנו מכה  •

קלה ובו זמנית משכו את הדלת לצורך 
  פתיחה.

  
  

  יש מים על הרצפה.

ז וודאו שצינורות כניסת המים והניקו •    
 ם נוזלים.שלמים ואינ

אפשרי שתכשיר הניקוי שהוכנס למגירה  •
ה פת יתר ונזילאינו מתאים וגרם להקצ

 ממנה.
  הקטינו את כמות תכשיר הניקוי. •

  
המכונה מכניסה מים באופן רציף תוך כדי 

  בוי.כי
  

     
 ת לחץ כניסת המים.הקטינו א •
  סגרו את הברז בסיום הכביסה. •
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  םתיקוני

  ת המורשית מטעם היבואן.חברת השירוקד פנו למוכל תיקון, אנא לביצוע 

א גם כאשר תוכלו למצו. תווית עם המידע , מידע זה מודפס על תווית היצרןת דגם המכונה ומספרה הסידורימסרו תמיד א
  העליון. בחלקתפתחו את הדלת 

  

  

  

  מידע חשוב לאחריות

  .בתעודת האחריותמצוינים ומשכה  התנאישריות יצרן סה באחהמוצר מכו

  

  

  

  חלקי חילוף ושירות
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  רשימות
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