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ماشین لباسشویی مدل:

 گارنتی این محصول در صورتی معتبر است که توسط نمایندگان مجاز 
شرکت  نصب و راه اندازی گردد .

پیش از استفاده از این محصول ، حتما  این دفترچه را مطالعه نموده  و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .
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از اینکــه محصــول هیمالیــا را انتخــاب کــرده ایــد ، سپاســگزاریم . ایــن دفترچــه راهنمــای بــه شــما ایــن امکان 
را مــی دهــد تــا بهتریــن اســتفاده را از محصــول خریــداری شــده انجــام دهیــد. ایــن دســتورالعمل هــا حــاوي 
اطالعــات مهمــي در زمینــه اســتفاده ایمــن، نصــب و مراقبــت از دســتگاه حاضــر مــي باشــد. تعــداد زیــادی 
ــد کــرد . لطفــا در حفــظ و  ــدا خواهی ــی پی ــب یاب ــا مشــکالت رایــج را در مبحــث عی از پاســخها در رابطــه ب

نگهــداری ایــن دفترچــه هــا کوشــا باشــید.
انتخــاب ســفارش صحیــح ، تعویــض قطعــات یــا ســایر خدمــات  مــي توانــد موجــب صرفــه جویــي در هزینه 
هــاي مربــوط بــه ایــاب ذهــاب و دیگــر هزینــه هــا شــود. بــه همیــن دلیــل همــواره اطالعــات ذیــل را در مــورد 

دســتگاه خــود ارائــه دهید :

شماره مدل:
شماره سریال:

تاریخ خرید:

این اطالعات را مي توانید در پالك مشخصات موجود در پشت دستگاه بیابید.

ثبت نام محصول



45

نکـــات ایمنــــــــیمشخصات محصوالت

TWF-80U14507DA07مدل

220-240 ولت- 50 هرتزولتاژ و فرکانس
8 کیلو گرمظرفیت شستشو

1900 واتتوان اسمــی
0/5 تا 8 بار - barفشار آب

595 * 540 * 850 میلی مترمیلی متر (W * D * H) ابعاد خارجی

1- تمــام تصاویــر موجــود در دفترچــه راهنمــا فقــط بصــورت 
ــه  ــتگاهی ک ــا دس ــت ب ــن اس ــد و  ممک ــی باش ــماتیک م ش

ــد. ــاوت باش ــد متف ــرده ای ــداری ک خری
2- عملکــرد واقعــی دســتگاه نســبت بــه داده هــا ارجح تر اســت.

اخطار!
بــرای کاهــش خطــر آتــش ســوزی ، شــوک الکتریکــی یــا صدمــه بــه 

افــراد هنــگام اســتفاده از لــوازم خانگــی خــود، اقدامــات ایمنی اولیــه ، از 
جملــه مــوارد زیــر را انجــام دهیــد.

•در صــورت خــراب شــدن کابــل دوشــاخه بــرق یــا وجــود اشــکال در آن حتمــا توســط نماینــدگان مجــاز شــرکت ، نســبت بــه تعویــض آن 
اقــدام شــود . 

•  از شلنگ های جدید همراه دستگاه استفاده شود و شلنگهای قدیمی نباید استفاده مجدد شود . 
•  افــراد دارای قابلیتهــای محــدود جســمی ، احساســی یــا فکــری (از جملــه کــودکان) ، یــا افــرادی کــه فاقــد تجربــه و دانــش  هســتند نباید 
از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد،  مگــر اینکــه آنهاتحــت راهنمایــی یــا نظــارت فــردی از آن اســتفاده کننــد که مســئول ایمنــی آنها اســت باید 

نظــارت شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کــودکان بــا دســتگاه بــازی نمــی کننــد. (ایــن هشــدار بــرای بــازار اروپا نیســت) 
•کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

• کودکانــی 8 ســال بــه بــاال و افــراد دارای توانایــی محــدود جســمی ، احساســی یــا فکــری و افــراد فاقــد تجربــه و دانــش در صورتــی مــی 
تواننــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد کــه  نظــارت یــا راهنمایــی مربــوط بــه اســتفاده ایمــن از ایــن دســتگاه بــه آنهــا داده شــده باشــد  
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وخطــرات احتمالــی آن را درک کــرده باشــند. کــودکان نبایــد بــا دســتگاه بــازی کننــد. تمیــز کــردن و نگهــداری آن نبایــد توســط کــودکان 
بــدون نظــارت انجــام شــود.

• هنگام نصب دستگاه روی فرش یا موکت ،روزنه های هواکش را مسدود نکنید.
• کودکان زیر 3 سال باید دور ازاین  دستگاه نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند.

• این دستگاه برای استفاده در منازل خانگی و برنامه های مشابه مانند موارد زیر قابل استفاده است:
- در مغازه ها ، ادارات و سایر محیط های کاریکه وسایل آشپزخانه را نگاه می دارند ؛

-خانه های روستایی
- در هتل ها ، متل ها ، مسافرخانه ها و دیگر محیط های مسکونی ؛

- در آپارتمان ها یا مکانهای عمومی که نیاز به استفاده از لبایشویی برای استفاده عموم می باشد.

•ولتاژ و فرکانس برق مکان نصب باید با ولتاژ ماشین لباسشویی یکسان باشد.
•بــه منظــور جلوگیــری از خطــرات ناشــی از نوســانات بــرق ، بــرق ایــن وســیله نبایــد از طریــق کلیــد خارجــی ماننــد تایمــر یــا یــک مدار 

کــه بــه طــور منظــم توســط دســتگاه روشــن و خامــوش مــی شــود ، متصــل گــردد .
•از هیچ سوکتی که جریان اسمی آن کمتر از ماشین لباسشویی است، استفاده نکنید.

•هنگامی که قطعه ای از ماشین لباسشویی شکسته یا خراب است، با لباسشویی کار نکنید.
•هرگز با دست خیس دوشاخه برق را از پریز بیرون نکشید.

نکات ایمنی
• سیم برق فرسوده ، دوشاخه خراب و  پریز برق شل  را بالفاصله تعویض کنید.

• قبل از تمیز کردن یا تعمیر، ماشین لباسشویی را از برق بکشید.
لطفــًا قبــل از بــاز کــردن درب بررســی کنیــد  کــه آیــا آب داخــل درام یــا محفظــه شستشــو وارد شــده اســت یــا خیــر. در صــورت مشــاهده 

آب درب را بــاز نکنیــد.
• ممکن است درب شیشه ای بسیار گرم باشد. در حین کار بچه ها و حیوانات خانگی را از لباسشویی دور نگه دارید.

• اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آب و دســتگاه الکتریکــی توســط تکنســین واجد شــرایط متصــل شــوند و مطابق بــا دســتورالعمل ســازنده و 
مقــررات ایمنــی محلی باشــند.

• قبــل از کار بــا ایــن دســتگاه ، تمــام بســت هــا و پیــچ و مهــره هــای حمــل و نقــل بایــد بــاز شــوند. در غیــر ایــن صــورت ، ممکــن اســت 
هنــگام شســتن لباســها ، لباسشــویی آســیب جــدی ببینــد.

اســتفاده از مــواد قابــل اشــتعال و مــواد منفجــره یــا ســمی ممنــوع اســت. از گازولیــن و الــکل و غیــره بــه عنــوان شــوینده نمــی تــوان 
اســتفاده کــرد. لطفــا فقــط از مــواد شــوینده مناســب لباسشــویی اســتفاده کنیــد..

• در حالی که لباسشویی آب گرم شستشو را تخلیه می کند ، مراقب باشید که دچار سوختگی نشوید.
• هرگز با کشیدن سیم برق آن را از پریز برق جدا نکنید. همیشه پریز را محکم بگیرید و دو شاخه را بیرون بیاورید.

• چنانچه از دستگاه قدیمی خود استفاده نمی کنید ، توصیه می کنیم درب آن را جدا کرده و سیم برق را قطع کنید.
• مــواد بســته بنــدی ممکــن اســت بــرای بچــه هــا خطرنــاک باشــد. لطفــًا تمــام مــواد بســته بنــدی (کیســه هــای پالســتیکی ، فومهــا و 

غیــره) را از دســترس کــودکان دور نگــه داریــد.
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• از ماشین لباسشویی باال نروید و باالی درب آن ننشینید.
• حیوانات خانگی و کودکان ممکن است داخل لباسشویی بروند. قبل از روشن کردن آن، دستگاه را بررسی کنید.

• به درب لباسشویی تکیه ندهید.

نکات مهم
ماشین لباسشویی خانگی جهت تو کار بودن ساخته نشده است.

• این ماشین لباسشویی فقط برای استفاده در محیط های داخلی است.
• اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تمــام جیــب لباســها خالــی باشــند. مــوارد تیــز و ســفت و ســخت مانند ســکه ، ســنجاق ، میــخ ، پیچ یا ســنگ 

و غیــره ممکن اســت صدمــات جــدی بــه لباسشــویی وارد کنند.
• لطفًا بخاطر بسپارید که بالفاصله پس از شستن لباس ها ، آب و برق دستگاه را قطع کنید.

• ماشــین لباسشــویی نبایــد در حمــام یــا اتاقهــای خیلــی مرطــوب و همچنیــن در اتاقهایــی کــه دارای گازهــای قابــل انفجــار هســتند نصب 
. د شو

• قبل از شستن لباسها برای اولین بار، ماشین لباسشویی باید یکبار بدون لباس ، کار کند.
• هیــچ قســمت از لباسشــویی را تعمیــر یــا تعویــض نکنیــد ، مگــر اینکــه در دســتورالعمل هــای تعمیــر کاربــر بــه طــور خــاص بــه شــما 

توصیــه شــده باشــد و دانــش و مهــارت الزم بــرای تعمیــر آن را داشــته باشــید.
• شستشوی فرشها و لباسهایی که دارای حلقه ها یا ملحقات فلزی هستند ، ممنوع است.

• هنگام شستشو هرگز آب آن را با دست پر نکنید.

• پس از اتمام برنامه ، لطفًا دو دقیقه صبر کنید تا درب باز شود.
• هنــگام جابجایــی دســتگاه ، ابتــدا بایــد آب جمــع شــده از دســتگاه خــارج شــود. لباسشــویی را بــا احتیــاط بررســی کنیــد. هنــگام بلنــد 
کــردن ، هرگــز هیــچ کــدام از قطعــات خارجــی آن را نگیریــد .در هنــگام حمــل و نقــل نمــی تــوان از درب ماشــین بــه عنوان دســته اســتفاده 

. د کر
• ماشــین لباسشــویی دارای یــک ورودی آب فقــط بــه آب ســرد متصــل شــود. ماشــین لباسشــویی دارای ورودی دو تایــی می تواننــد به منبع 

آب گــرم و ســرد متصل شــوند.



1011

اجــــــزاء ماشین لباســـشویی

ماشین فقط در خانه استفاده شود.
صفحه کنتــرل 

ورودی آب )سرد(

ورودی آب )گــرم(

سیم برق

شیلنگ تخلیه

پیچ های حمل و نقل

کاور یا صفحه پشت

دوشاخه برق

گیره های شیلنگ تخلیه 

فقط ماشینهای با ورودی دوتایی ورودی آب 
گرم دارند

محفظه پودر یا مایع شستشو

پایه های پیچی قابل تنظیم

درب شیشه ای
سرپوش محفظه پمپ
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نصـــب و راه انـــــــدازی

ــط  ــتی توس ــویی بایس ــین لباسش ــدازی ماش ــب و راه ان نص
ــرد . ــورت گی ــرکت ص ــاز ش ــدگان مج نماین

ابزار مورد نیاز
ممکن است ابزارهای زیر را جهت نصب لباسشویی خود نیاز داشته باشید:

• قیچی 
• انبر

• دستکش
 • اچار  و پیچ گوشتی استاندارد

باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی
بســته بنــدی ماشــین لباسشــویی خــود را باز کنیــد و مطمئن شــوید که هنــگام حمــل و نقل به آن آســیبی وارد نشــده اســت. همچنیــن اطمینان 
حاصــل کنیــد کــه تمــام مــوارد متعلقــات زیر همــراه ماشــین لباسشــویی هســت . در صورت آســیب دیــدن لباسشــویی در حیــن حمــل و نقل ، 

یــا گــم شــدن و صدمــه دیــدن هــر کــدام از قطعــات ، لطفــًا بالفاصله بــا فروشــنده یا خدمــات پــس از فــروش تمــاس بگیرید.

*اگر ماشین لباسشویی دارای یک ورودی آب باشد ، دستگاه شلنگ ورودی آب گرم ندارد.

شلنگ ورودی )به منبع 
آب سرد وصل می شود(

شلنگ ورودی گرم )به 
منبع آب داغ وصل می 

شود(

درپوش محل پیچهای 
حمل و نقل – 4 عدد )برای 
پوشش سوراخ پیچ های 

حمل استفاده می شود(

 براکت نگهدارنده شلنگ 
تخلیه )برای حلقه زدن 
انتهای شیلنگ تخلیه 

استفاده می شود(

آچار
1-برای تنظیم پیچهای قابل تنظیم 

پایه استفاده می شود
2- برای باز و بسته کردن پیچ های 
حمل پشت دستگاه استفاده می شود
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قبل از نصب لباسشویی ، مکانی با خصوصیات زیر را باید انتخاب کنید:
- سطح سخت ، خشک و هموار (در صورت عدم تراز بودن ، لطفًا آنرا با توجه به شکل زیر »پایه قابل تنظیم« تراز کنید)

-در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
-تهویه کافی وجود داشته باشد.

-دمای محیط باید بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد باشد.
-رطوبت محیط باید زیر 95٪ باشد (وقتی دما 25 درجه سانتیگراد است).

-از منابع گرما مانند زغال سنگ یا شعله گاز فاصله داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که لباسشویی روی سیم برق نباشد. 
آن را روی فرش نصب نکنید.

پیچ های حمل و نقل را باز کنید
قبــل از اســتفاده از ایــن ماشــین لباسشــویی ، پیــچ هــای حمــل بایــد از قســمت پشــتی ایــن دســتگاه بــاز شــوند. بــرای بــاز کــردن پیــچ و 

مهــره هــا مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:
-پیچ های حمل را برای استفاده های بعدی به درستی نگه دارید.

1-چهار عدد پیچ حمل را با آچار شل کنید
 2- سر پیچ را بگیرید و از  سوراخ بیرون بکشید.  برای هر پیچ این کار را تکرار کنید.

3- درپوشهای پالستیکی را در محل سوراخ پیچها قرار دهید .  

ماشین لباسشویی را تراز کنید
ماشــین لباسشــویی را در دمــای محیــط کمتــر از صفــر درجــه ســانتیگراد قــرار ندهیــد و در خــارج از منــزل نباشــد زیــرا ممکــن اســت بــه 

پنــل الکترونیکی آن آســیب برســاند.
ساختار پایه پیچی وضعیت تولید

مهره قفلی نزدیک به پایین 
مهره قفلیبدنه 

پایه نگهدارنده نزدیک به 
مهره قفلی

پایه نگهدارنده با پوشش 
الستیکی

مکــــان نصـــب

نصـــب
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بــرای ســهولت در نصــب ، دروضعیــت تولیــد ، همــه پایــه هــا ممکــن 
اســت  قفــل نباشــند ، لطفــا مطمئــن شــوید کــه قبــل از تنظیم ســطح 

، هــر چهــار پایــه را قفــل کنیــد.

1-هنــگام قــرار دادن دســتگاه ، بررســی کنید 
کــه آیــا پایــه هــا در حالــت تولیــد ای اســت. 
اگــر ایــن طــور نیســت ، لطفــًا پایــه هــا را 
بــه وضعیــت تولیــدی برگردانیــد، مهــره قفل 
کننــده در پاییــن بدنــه را محکــم ســفت کنید 
، و پایــه نگهدارنــده محکــم بــر روی مهــره 

قفــل مــی شــود.

3-بــرای اطمینــان از قــرار گرفتــن دســتگاه در ســمت راســت ، مهــره قفــل را در جهتــی کــه 
در نمــودار نشــان داده را بــا آچــاری کــه همــراه دســتگاه مــی باشــد شــل کنیــد تــا پایــه 

نگهدارنــده بــه زمیــن نزدیــک شــود و ماشــین دیگــر تــکان نخــورد.  

4- ســرانجام ، از آچــار اســتفاده کنیــد تــا مهــره قفلــی را به پاییــن بدنــه برگردانید 
تــا قفــل شــود )همچنیــن مــی توانیــد کمــی پایــه نگهدارنــده را بــا دســت ثابــت 

کنیــد تــا از حرکــت دوبــاره آن جلوگیــری کنیــد.(
اطمینان حاصل کنید که پایه های نگهدارنده دیگر حرکت نمی کنند.

2-پــس از قــرار دادن دســتگاه ، گوشــه 
مخالــف صفحــه باالیــی لباسشــویی را  بــا 
دو دســت بــه نوبــت فشــار دهیــد و آن را بــه 
ــکان  ــن ت ــمت پایی ــه س ــودی ب ــورت عم ص
ــین  ــا ماش ــه آی ــی اینک ــرای بررس ــد ب دهی

ــر. ــا خی ــت ی ــده اس ــراز ش ــتی ت بدرس

احتیاط!
1- دســتگاه بایــد کامــاًل تــراز و یکنواخــت باشــد و پایــه هــای نگهدارنــده نزدیــک بــه زمیــن باشــند. 

پایــه هــا را تــا حــد ممکــن پاییــن بیاوریــد، تــا ماشــین تــراز شــود.

احتیاط!
2- اگــر ماشــین تــراز نباشــد ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســر و صــدای زیــاد ، ارتعــاش ماشــین ، 

جابجایــی ماشــین و ســایر پدیــده هــای غیــر طبیعــی شــود.

احتیاط!
3-دریچــه هــوای کوچکــی  در پاییــن دســتگاه طراحــی شــده اســت )جهــت جلوگیــری از انســداد(. 

ماشــین لباسشــویی را روی ســطحی جامــد ، صــاف و ضــد لغــزش نصــب کنید. ماشــین لباسشــویی 
را روی پتــو نــرم یــا کــف چوبــی ، یــا رومیــزی هــای مختلــف و اســتند هــا قــرار ندهیــد زیــرا ممکن 

اســت باعــث صدمــات بــه ماشــین شــود.
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شلنگ های ورودی آب را وصل کنید
1-شــیلنگ ورودی را بــه شــیر وصــل کنیــد و آن را در خــالف جهــت عقربــه بپیچانیــد تــا 

محکــم شــود.
2- انتهــای دیگــر شــلنگ ورودی را بــه دریچــه ورودی در پشــت ماشــین لباسشــویی وصــل 
کنیــد و شــیلنگ را در جهــت عقربــه هــای ســاعت محکــم ببندیــد. هنگامــی که یــک ورودی 
در پشــت ماشــین اســت ، بایــد آن را بــه یــک شــیر آب ســرد متصــل کنیــد. اگــر دو محــل 
ورودی وجــود دارد ، یکــی را بــه شــیر آب ســرد و دیگــری را بــه شــیر آب گــرم متصل اســت.

برای تکمیل اتصال ، عالمت تصویر زیر را بخوانید.

شلنگ تخلیه را متصل کنید
• شــیلنگ تخلیــه بایــد در ارتفــاع 65-100 ســانتی متــر باالتــر از کــف قــرار گیــرد ، در غیــر ایــن 

صــورت مــی توانــد باعــث تخلیــه ضعیــف شــود.
• مــی توانیــد از براکــت نگهدارنــده شــلنگ تخلیــه موجــود اســتفاده کنید تــا حلقه شــیلنگ تخلیه 

در داخــل دیــوار یــا محل تخلیــه لباسشــویی قــرار گیرد .
• اطمینان حاصل کنید که تمام اتصاالت شلنگ محکم است.

ورودی برای آب سرد

شیلنگ ورودی برای آب سرد شیلنگ مخصوص آب گرم با یک طرف قرمز

ورودی برای آب گرم با رنگ قرمز

توجه!
• اگــر پــس از اتصــال شــلنگ نشــتی آب وجــود داشــته باشــد ، مراحــل اتصــال شــیلنگ ورودی را 

تکــرار کنیــد.
• قبل از هر بار استفاده از لباسشویی ، اتصاالت شلنگ ورودی را با دقت بررسی کنید.

توجه!
ــه ور  ــد در آب غوط ــه نبای ــیلنگ تخلی ــای ش انته

ــد. ــتی کار کن ــه درس ــویی ب ــا لباسش ــود ت ش

راه انــــــــدازی
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اتصال به برق
از آنجایــی حداکثــر جریــان بــرق در هنگامیکــه از برنامــه هــای خشــک کــن دســتگاه اســتفاده مــی 
کنیــد 10 آمپــر مــی باشــد لــذا اطمینــان حاصل کنیــد که سیســتم منبــع بــرق (جریــان ، ولتاژ و ســیم) 

در خانــه شــما مــی توانــد نیــاز ایــن دســتگاه را بــرآورده ســازد .
از پریزی استفاده نمائید که مجهز به سیم اتصال زمین ( ارت ) می باشد .

• اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق شما با ولتاژ اسمی دستگاه یکسان است.
• دوشاخه برق باید با سوکت یا پریز مطابقت داشته باشد.

• از دوشاخه یا پریز های چند منظوره استفاده نکنید.
• دوشاخه را با دست خیس وصل نکنید و بیرون نیاورید.

• هنــگام بیــرون آوردن دوشــاخه ، پریــز را محکــم نگــه داریــد و ســپس آن را بیــرون بیاوریــد. ســیم 
بــرق را بــه زور نکشــید.

• اگــر ســیم بــرق خــراب اســت یــا نشــانه ای از خرابــی در آن وجــود دارد ، بایــد ســیم بــرق ویــژه را 
بــرای تعویــض از ســازنده یــا مرکــز خدمــات آن بخریــد.

قبــل از شســتن لبــاس هــا بــرای اولیــن بــار ، لباسشــویی باید در 
یــک ســیکل کامــل و بــدون لبــاس، کار کند.

برای انجام این کار:
1-منبع برق و آب را وصل کنید.

2- کمــی شــوینده (حــدود 10 گــرم) درون محفظــه پــودر شستشــو قرار 
داده و آن را ببندید.

3-دکمه ® (روشن / خاموش) را فشار دهید.                                          4- برنامه »لباسهای نخی« را انتخاب.
5-دکمه (شروع / توقف) را فشار دهید.

با این کار اگر مقداری آب که در هنگام تست کارخانه داخل مجاری آب  باقی مانده باشد، خارج می شود.

1-ایــن دســتگاه بایــد متصــل بــه پریــزی باشــد کــه دارای ســیم اتصــال زمیــن 
) ارت ( اســت. در صــورت وجــود اتصــال کوتــاه ، ســیم ارت مــی توانــد خطــر 

شــوک الکتریکــی را کاهــش دهــد.
2- ماشــین لباسشــویی بایــد منبــع بــرق ) پریــز ( مســتقل کار کنــد. در غیر این 

صــورت ممکــن اســت محافــظ بــرق قطع شــود یا فیــوز بســوزد.

توجه!
قبــل از اســتفاده ، از نصــب صحیــح دســتگاه خــود 

ــل کنید. ــان حاص اطمین
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مرتب کردن لباسها.
لطفــًا ایــن توصیــه را بــا دقــت بخوانیــد تــا از مشــکالت برای ماشــین لباسشــویی و آســیب رســیدن به 

لباســها جلوگیــری کنید.
1- بیش از حد لباس داخل لباسشویی نریزید.

2-لباســها را بــر اســاس رنــگ و برچســب مراقبــت آنهــا مرتــب کنیــد. بیشــتر لبــاس هــا برچســب 
مراقبــت از پارچــه در یقــه یــا درز کنــاری دارنــد.

3-مطمئــن شــوید کــه همــه جیــب هــا خالــی اســت ، اشــیا خارجــی (بــه عنــوان مثــال میــخ ، ســکه ، 
گیــره کاغــذ و غیــره) مــی تواننــد بــه لبــاس و اجــزای دســتگاه آســیب برســانند. 

4- قبل از شستشو، زیپها قالب ها و غیره را ببندید .
5-قبــل از شســتن لباســها ، آنهــا را بایــد بــا توجــه بــه رنگشــان مرتــب کــرد. لبــاس هــای تیــره را 

نبایــد بــا لبــاس هــای روشــن شســت.
6-قســمتهایی از لبــاس کــه لــک شــده انــد و یــا دارای آلودگی بیشــتری هســتند قبــل از اینکــه در داخل 
لباسشــویی قــرار دهیــد ، آن محلهــا را بــا مــواد شــوینده مناســب و یــا مــواد پــاک کننــده تمیــز کنیــد 

ســپس داخــل لباسشــویی قــرار دهید.
7-لباس هایی را که به راحتی گلوله گلوله می شوند و پشمی هستند قبل از گذاشتنشان در ماشین آنها را پشت و رو کنید.

توجه:اطمینان حاصل کنید که هیچ لباسی بین درب و الستیک دور درب قرار نگرفته باشد. 

مواد شوینده را بریزید
ــده  ــان داده ش ــت نش ــمت راس ــکل س ــه در ش ــور ک • همانط
اســت ، محفظــه مــواد شــوینده بــه چهار قســمت تقســیم می 
شــود: شستشــوی اصلــی ، پیــش شستشــو ، نــرم کننــده ها و 

محفظــه مــواد شــوینده مایــع 
• محفظــه اصلــی شستشــو و محفظــه پیــش شستشــو مــی 
تواننــد بــه صــورت دســتی بــا شــوینده یــا پــودر شــوینده 
ــرای  ــاص ب ــور خ ــه ط ــده ب ــرم کنن ــه ن ــوند. محفظ ــر ش پ
نــرم کننــده طراحــی شــده اســت و محفظــه محلــول مایــع 
لباسشــویی جهــت اســتفاده از محلولهــای شستشــوی مایــع 

ــت. اس
• مقــدار شــوینده / نــرم کننــده اســتفاده شــده بایــد فقــط یکبــار در هــر اســتفاده اضافــه شــود. لطفــًا بــرای مقــدار مــواد شــوینده / نرم 

کننــده بــه دســتورالعمل هــای ســازنده مراجعــه کنید.
• مــواد شــوینده ای کــه بیــش از حــد کــف زیــادی تولیــد می کننــد ، بــه راحتی ســرریز مــی شــوند و در نتیجــه باعث مشــکالتی در آبکشــی 

ــوند. می ش

 محفظه پودرپیش شستشو-1
محفظه پودرشستشوی اصلی -2
 محفظه نرم کننده ها -3
 محفظه مواد شستشوی مایع-4
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1- لطفــًا بــه دســتورالعمل هــای اســتفاده از نــرم کننــده مراجعــه کنیــد. نــرم کننــده 
بیــش از حــد بــه فیبــر مصنوعــی آســیب مــی رســاند.

2-حداکثــر ســطح مایــع مــواد شــوینده و نــرم کننــده نبایــد بیــش از خــط ماکزیمــم 
MAX محفظــه مــواد شــوینده باشــد.

3-نرم کننده یا سفید کننده غلیظ را قبل از ریختن در جعبه تقسیم ، با مقداری آب رقیق کنید.

1(شــیلنگ ورودی 
ــد و  ــل کنی را وص
شــیر آب را بــاز 

کنید.  

2(پریز برق را وصل کنید. 3(شیر ورودی را بزارید. 4(درب را بــاز کنیــد، لباســها را داخل 
ــد،  ــد و آن را ببندی ــویی بذاری لباسش
مایــع شستشــو را در محفظــه 

ــد. ــه و درب را ببندی ریخت

ــاب  ــاز انتخ ــق نی ــه را طب 6(برنام
ــد کنی

5(دکمه برق را فشار دهید

7(تنظیمــات مربوطــه ماننــد تاخیرزمانــی، ســرعت و 
درجــه کثیفــی و غیــره را انجــام دهیــد.

8(دکمه روشن را فشار دهید.

توجه!
هنگامــی کــه مــی خواهیــد از برنامــه »ضد عفونــی کننــده« اســتفاده کنیــد ، لطفًا ابتــدا مقدار مناســب 

ضــد عفونــی کننــده را داخــل آن محفظــه پیــش شستشــو ) محفظــه 1 ( بریــزد و ســپس مقدار مناســب 
مــواد شــوینده داخــل محفظــه مــواد شــوینده ) محفظــه 2 یــا 4 ( بریزیــد، شــما مــی توانیــد لبــاس ها را 

ابتــدا ضــد عفونــی کــرده و ســپس شستشــو دهید .
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1( دکمه برقمعرفی صفحه کنتــرل
دکمه »پاور« را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. آن را دوباره فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

پــس از روشــن کــردن دســتگاه و روشــن شــدن صفحــه کنتــرل ، در صــورت عــدم کارکــردن با ماشــین به مــدت 3 دقیقه ماشــین لباسشــویی 
بــه طــور خــودکار خامــوش می شــود.

2(دکمه شروع / توقف
پــس از تنظیمــات برنامــه و حالــت آمــاده بــه کار ، ایــن دکمــه را فشــار دهیــد ، ماشــین لباسشــویی مــی توانــد شــروع بکار کــرده یا بــه حالت 

تعلیــق درآیــد. در حالــت تعلیــق ، نشــانگر روی صفحــه متوقــف مــی شــود و هنگام شــروع بکار چشــمک مــی زند.
بــا نگــه داشــتن ایــن دکمــه بمــدت 3 ثانیــه قفــل درب بــاز مــی شــود ،اکنــون مــی تــوان لبــاس را اضافــه کــرد (توجــه : در برخــی مدلهــا می 

بایســت بمــدت 2 تــا 3 دقیــه صبــر کنیــد تــا عالمــت قفــل درب بــر روی صفحــه پــاک شــود و ســپس درب را باز کنیــد .)
 در طــول فرآینــد شستشــو ، اگــر مــی خواهیــد لبــاس اضافــه کنیــد ، لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه اگــر ســطح آب یــا درجــه حــرارت آب 

بــاال اســت ، درب را بــاز نکنیــد.

3(دکمه برنامه
با فشار دادن این دکمه می توانید برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.

برنامه پیش فرض این دکمه به برنامه از قبل انتخاب شده بستگی دارد.
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4( دما
با فشار دادن آن دمای آب برای سیکل فعلی تغییر کند.

دامنه دمای موجود بستگی به سیکل کاری دارد. دمای انتخاب شده همیشه روی نمایشگر نشان داده می شود.

5( سرعت
ــیکل  ــک و س ــوب ، خش ــت مرط ــود ؛ حال ــاب نم ــوان انتخ ــی ت ــاوت را م ــش متف ــای چرخ ــرعت ه ــار دادن آن س ــار فش ــر ب ــا ه ب

دقیقــه در  دور   1400/1000/800/600/400
مراحل مختلف سرعت های مختلف آبکشی را امکان پذیر می کنند.

قفل کودک
با فشار دادن همزمان  دکمه«سرعت« و »دما« به مدت سه ثانیه قفل کودک فعال یا غیر فعال می شود .

وقتی قفل کودک فعال است ، بقیه کلیدها از کار می کنند.
بعد از اتمام برنامه ها، قفل کودک خود به خود غیر فعال می شود.

6( آبکشی
بــه طــور مــداوم قابــل تنظیــم اســت، بــا هــر بــار فشــار دادن آن ، تعــداد ســیکل هــای آبکشــی از بــدون آبکشــی تــا حداکثر قابــل تنظیم 

اســت  ، هــر بــار فشــار تعــداد ابکشــی را افزایــش مــی دهد.
دفعات آبکشی حداقل و حداکثر که توسط برنامه های متفاوتی تنظیم می شود، متفاوت است.

7( تاخیر
زمان تاخیر به دوره ای از انتخاب برنامه پیش از شروع شدن برنامه اصلی تا پایان اشاره دارد.

مثاًل انتخاب سه ساعت بدین معنی است که بعد از سه ساعت، برنامه اصلی شستشو شروع شده و تمام خواهد شد.
شــما مــی توانیــد بــا فشــار دادن کلیــد تــا 24 ســاعت را نتخــاب کنیــد بــا فشــار دادن کلیــد پــاور و روشــن شــدن مجــدد دســتگاه ایــن حالت 

از بیــن مــی رود .

8( نمایشگر
دفعات برنامه ابکشی انتخاب شده ، شدت کم آبی، زمان باقیمانده ( زمان رزو)، اطالعات هشدار و غیره  را نشان مید هد

عالمت ارتباطی در صفحه معرفی ( صفحه 33) نمایشگر توضیح داده می شود.
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دمای آب ) درجه سانتی انواع لباسبرنامه
گراد(

سرعت چرخش 
)دور بردقیقه(

حداکثر 
بارگیری)کیلوگرم(

لباسهای مخلوط
برای شستشوی ترکیبی 

لباسهای نخی، نایلونی و بافت 
شیمیایی استفاده می شود

04-1000تا 40

برای شستن پارچه های نخی لباسهای نخی
استفاده می شود.

08-حداکثرتا 95

شستشوی سریع
برای شستن لباسهایی با 

درجه کثیفی کم یا وزن سبک 
استفاده می شود

---1000-01/5

برای شستن لباسهای بچه حساس
استفاده می شود

04-حداکثرتا 60

برای شستن لباسهای بچه ها مالیم
استفاده می شود

01/5-600تا 40

برای شستشوی لباسهای بافتی بافت
یا روتختی استفاده می شود

06-حداکثرتا 60

راهنمـــای برنامه شســتشو

خیلی تمیز
برای لباسهای کثیف یا 

لباسهایی که مقاومت سایشی 
دارتد  استفاده می شود

08-حداکثرتا 60

برای شستشو ژاکت استفاده ژاکت
می شود

01/5-800تا 40

برای شستشوی لباسهای تیره لباسهای تیره
استفاده می شود

04-1000تا 40

آبکشی+خشک 
کردن

برای آبکشی و خشک کردن 
استفاده می شود

08-حداکثر----

برای خشک کردن استفاده می خشک کردن
شود

08-حداکرث----

04-حداکرثتا 40نظافت درام شستشوضد باکتری
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توضیحات زیر روی صفحه نمایشگر برای اطالع می باشند، لطفًا به شکل مدل واقعی رجوع کنید:
اگــر از مایــع لباسشــویی اســتفاده مــی کنیــد ، دیگــر پــودر لباسشــویی 

نریزیــد بــه ایــن دلیــل کــه باعــث کف بیــش از حــد می شــود و به ســختی 
شستشــو انجــام مــی گیرد زیــرا مــاده شستشــو خیلــی زیاد اســت.

بدلیــل وجــود نیــروی گریــز از مرکــز در هنگام شستشــو و پراکنــده کردن 
لباســها و محافظــت از آنهــا ، بنابــر ایــن زمــان شستشــو بیشــتر مــی 

شــود کــه طبیعــی اســت.

ــه  ــا درج ــهایی ب ــرای لباس ــی ب ــه خوب ــر آن ب ــو و تاثی ــان شستش زم
کثیفــی کــم قابــل کنتــرل اســت، اگر لباســها خیلــی کثیــف باشــند، ماده 

شستشــوی بیشــتری بریزیــد، چنــد تکــه از لباســها را در آوریــد و برنامه 
ای را انتخــاب کنیــد کــه زمــان بیشــتری را بــه شستشــو اختصــاص مــی 

دهد)ماننــد لباســهای نخــی و غیــره(.

معرفی نمایشـــــگر

1(صفحه نمایش
زمان مشخص شده، زمان باقیمانده شستشو، زمان آبکشی و اطالعات زنگ هشدار و غیره را نشان می دهد

2(قفل درب
در هنگام بسته بودن درب این عالمت روشن است و وقتی درب باز است عالمت خاموش است .
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3( رزرو کردن)تاخیر در شروع(
ایــن عالمــت چشــمک مــی زنــد تــا نشــان دهــد کــه شــما عملکــرد رزواســیون را فعــال کــرده ایــد. بعــد از ایــن کــه زمــان مشــخص شــده 

گذشــت، مرحلــه شستشــو کــه اتخــاب کــرده ایــد، کامــل خواهــد شــد.

4(قفل کودک
وقتی این عالمت روشن ست، برنامه قفل است. هر تالشی جهت تغییر برنامه بی فایده خواهد بود.

5(عالمت وای فای
اگــر ایــن عالمــت روشــن باشــد، وای فــای روشــن اســت و بــا موفقیــت کار مــی کنــد کــه مــی توانــد بــا ریمــوت از راه دور برنامــه هــا و 

ماشــین را کنتــرل کنیــد .

6(نمایش برنامه های شستشو
وقتی برنامه ای را انتخاب می کنید ، چراغ نمایشگر آن برنامه چشمک می زند، در غیر این صورت همیشه روشن است.

)h( ساعت)7
وقتی از عملکرد  تعیین شده استفاده می شود، عالمت ساعت روشن است، و واحد پیش فرض زمان روی ساعت  (h )  است.

8(زمان
وقتــی دکمــه آبکشــی را مــی زنیــد، ایــن عالمــت روشــن مــي شــود و تعــداد دفعــات آبکشــی را نشــان مــی دهــد. حداکثــر دفعات آبکشــی با 

توجــه بــه مراحــل مختلــف، متفاوت اســت.

9(سرعت چرخش ) دور در دقیقه(
وقتــی کــه دکمــه ســرعت را مــی زنیــد، ایــن عالمــت روشــن مــی شــود. واحــد پیــش فــرض ســرعت دور در دقیقــه (rpm) اســت. حداکثــر 

تنظیــم ســرعت چرخــش آبگیــری از لباســها  بــا توجــه بــه مراحــل مختلــف، متفاوت اســت.

)C( دما)10
وقتــی دکمــه دمــا را فشــار میدهیــد، ایــن عالمــت روشــن مــی شــود.. واحــد پیــش فــرض دمــا C درجــه ســانتیگراد اســت. حداکثــر تنظیم 

دمــای گرمایشــی بــا توجــه بــه مراحــل مختلــف، متفاوت اســت.

شماتیک صفحه نمایشگر) مانند حداکثر سرعت یا باالترین درجه 
گرما و غیره( با توجه به مدلهای متفاوت، مختلف است. لطفًا به 

مدل واقعی رجوع کنید
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معرفی سایر عملکـــردها

باز کردن درب اضطراری )در بعضی از مدل ها قابل اجرا نیست(
 

•اگر می خواهید لباسها را زمانی در آورید که  برق به مدت طوالنی قطع بوده ، اطمینان حاصل کنید که سطح آب در
درام شستشــو زیــر ســطح ایمــن اســت ، درجــه حــرارت زیــر 40 درجــه ســانتیگراد اســت ، و دیــگ داخلی نمــی چرخــد ، پس شــیلنگ تخلیه 

را جــدا کــرده و پاییــن آورده تــا آب موجــود تخلیه شــود.
ســرپوش محفظــه پمــپ تخلیــه را از پاییــن ســمت راســت قســمت جلــو بــاز کنیــد ( مطابــق شــکل ) . بعــد از شــنیدن صــدای آالرم ، ضامن 
نشــان داده شــده در شــکل  را بــه آرامــی بــه پاییــن بکشــید ســپس درب را بــاز کنیــد و لباســها را بیــرون بیاوریــد یــا درون لباسشــویی 

ید. بگذار

•درپوش پمپ تخلیه را مجددا در جای خود قرار دهید.
•این روش فقط در موارد اضطراری قابل استفاده است.

•بازکردن اضطراری درب توسط 
ضامن

عملکرد ؛ ادامه برنامه پس از قطع برق
چنانچــه در طــول زمــان شستشــو بــرق دســتگاه قطــع شــود و یا بــرق شــهر قطع شــود ، پــس از وصــل بــرق ماشــین لباسشــویی برنامه 

ی شستشــو را از مرحلــه ای ادامــه مــی دهــد کــه بــرق قطع شــده اســت .
•حفاظت از عدم تعادل

•هنگامــی کــه درام دســتگاه آمــاده چرخــش اســت ، ممکــن اســت چنــد دقیقــه طــول بکشــد تــا لباسشــویی بــه دلیــل عــدم تعــادل زیــاد 
تعــادل لباســها را بوجــود آورد.

•اگر بعد از آن لباس ها هنوز در دیگ تعادل نداشتند ، می توان سرعت چرخش را کاهش داد تا از لرزش زیاد جلوگیری شود.
•اگــر لباســهای داخــل دیــگ خیلــی کــم هســتند ، ممکن اســت دســتگاه بــه دلیــل عــدم چرخــش ، تعــادل نداشــته باشــد، بنابراین شــما باید 

لبــاس بیشــتری را بــه ماشــین اضافــه کنیــد تــا چرخــش بوجــود آید.

موارد اشاره شده در باال می تواند برای مدلهای مختلف ، متفاوت 
باشد .
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نگهـــــــداری

تمیز کردن مناسب لباسشویی عمر آن را افزایش می دهد.

• دیگ داخلی را تمیز کنید
زنــگ زدگــی باقیمانــده در دیــگ توســط قطعــات فلــزی بالفاصلــه توســط مــواد فاقــد کلــر ( مثل مــواد ســفید کننــده و پر کلریــن ) بایــد از 

ــرود. بین ب

• تمیزی  سطح
1-اگــر آبــی جــاری باشــد، از پارچــه خشــک اســتفاده کنیــد تــا آن را باالفاصلــه تمیــز کنیــد. هیــچ ابــزار تیــز یا برنــده نبایــد با لباسشــویی 

ــد. در تماس باش
2-سطح را در صورت لزوم می تواند با مواد شستشو طبیعی تمیز کرد.

قبــل از شــروع تمیــز کــردن، لطفــًا پریــز بــرق را بکشــید یــا بــرق را 
قطــع کنیــد و شــیر را ببندیــد.

• تمیزی پمپ تخلیه

ســرپوش فیلتــر را با ابــزاری مانند ســکه 
هــا ماننــد جهــت شــکل بــاز کنید.

فیلتر را دوباره نصب کنید.

پیــچ فیلتــر را بــا پیــچ گوشــتی بــاز کنیــد و مقــداری آب خــارج می 
شــود قبــل از بــاز کــردن فیلتــر بــه آن توجــه داشــته باشــید ، هــر 

مــاده خارجــی را از داخــل فیلتــر پمــپ تخلیــه بــر داریــد.
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تمیز کردن فیلتر ورودی آب
اگر در هنگام باز بودن شیر، آب به اندازه ی کافی نباشد ، فیلتر ورودی باید تمیز شود.

1-پایین آوردن فشار آب داخلی دستگاه :
 الف. شیر آب را ببندید.

ب. هر کدام از برنامه ها  را به جز برنامه »چرخش Spin »انتخاب کنید ،. 
ج. دکمه »شروع / توقف« را فشار دهید و به مدت زمان 40 ثانیه اجازه دهید که به کارش ادامه دهد.

د. دوشاخه برق را بیرون بیاورید.
2-شیلنگ ورودی را از شیر خارج کنید.

3- برای شستن فیلتر از آب استفاده کنید.
4-شلنگ ورودی را دوباره وصل کنید.

محفظه مواد شوینده را تمیز کنید
محــل قرارگیــری  محفظــه مــواد شــوینده در مدلهــای مختلف لباسشــویی هــا متفاوت اســت. لطفــًا مراحل و روشــهای نشــان داده شــده در 

شــکل زیــر را بــرای تمیز کــردن محفظــه مــواد شــوینده دنبــال کنید:

تقسیم کننده خودکار  تقسیم کننده مشترک
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اگر باقی مانده مواد شوینده یا نرم کننده در محفظه وجود دارد:
• همانطور که شکل a یا c نشان می دهد ، محفظه را فشار دهید و سگس به بیرون بکشید. تمام محفظه را بیرون بکشید.

• همانطــور کــه شــکل b یــا d نشــان مــی دهــد ، محفظــه را بــاز کنیــد (آن را بــه آرامــی بلنــد کنیــد) و صفحــه نشــانداده شــده در شــکل را 
بیــرون بیاوریــد (آن را بلنــد کنیــد)

• از آب شیر یا برس برای شستن محفظه مواد شوینده و مکانهای مشخص شده استفاده کنید.
• پوشش محفظه و مکانهای مشخص شده را تمیز کرده و کشو را به داخل فشار دهید.

هنــگام بیــرون کشــیدن محفظــه ، امــکان داردکمــی مــواد شــوینده بداخــل بریــزد ،ایــن طبیعی اســت ســعی کنیــد محفظــه مواد شــوینده 
را مرتبــًا بــاز و بســته نکنید.

هنــگام تنظیــم دســتگاه (ماننــد حمــل و نقــل  و غیــره) بــه نشــت مــواد شــوینده توجــه کنیــد کــه ممکن اســت باعــث دردســر شــوند (قبل 
از تنظیــم محفظــه را بیرون بکشــید)

لباسشویی که یخ زده باشد 
اگر لباسشویی در معرض دمای زیر صفر درجه سانتیگراد قرار گیرد ، اقدامات احتیاطی مشخصی باید انجام گیرد.

1-شیر را ببندید.
2-شلنگ ورودی را باز کنید.

3-شــلنگ تخلیــه را از قســمت پشــتی عقــب بگیریــد و انتهــای ایــن شــیلنگ و شــلنگ ورودی را در یــک کاســه قــرار دهیــد. برنامــه چرخش 
ــرا کنید. را اج

4-لباسشویی را قطع کنید.

5-شلنگ ورودی را به شیر آب پیچ کنید و شیلنگ تخلیه را دوباره در مکان خود قرار دهید.

1-هنــگام اســتفاده مجــدد از ماشــین لباسشــویی ، اطمینــان 
حاصــل کنیــد کــه دمــای محیــط باالتــر از صفــر درجــه ســانتیگراد 

ــت. اس

ــی  ــه م ــرار دارد ک ــی ق ــما در اتاق ــویی ش ــین لباسش ــر ماش 2-اگ
ــل  ــده داخ ــًا آب باقیمان ــود ، لطف ــد ش ــخ بزن ــی ی ــه راحت ــد ب توان

ــد. ــه کنی ــاًل تخلی ــلنگ ورودی را کام ــه و ش ــلنگ تخلی ش

قبــل از شــروع تمیــز کــردن، لطفــًا پریــز بــرق را بکشــید یــا بــرق را 
قطــع کنیــد و شــیر را ببندیــد.
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راه حــــل هاعیب یا ایراد
 مقداری آب باقیمانده در دستگاه وجود دارد

این طبیعی است و نتیجه آزمایشات آب در خط 
تولید است.

این طبیعی است و نتیجه آزمایشات آب درخط تولید است.

لباسشویی کار نمی کند

بررسی کنید آیا دوشاخه برق به خوبی وصل شده است یا خیر.
باز بودن شیر را بررسی کنید.

بررسی کنید که آیا دکمه »پاور« را فشار داده اید.
بررسی کنید که آیا دکمه »شروع / توقف« فشار داده اید.

بررسی کنید آیا شکل زمان تأخیر فعال است.

نشت آب
شلنگ ورودی را چک کرده و ببندید.

             شلنگ تخلیه را تمیز کنید و از فرد متخصص در صورت لزوم درخواست 
کمک کنید 

صدای غیر عادی و لرزش زیاد
بررسی کنید که آیا پیچ های حمل برداشته شده اند.

بررسی کنید آیا پایه های قابل تنظیم در سطح تنظیم شده اند یا خیر.
بررسی کنید آیا لباسشویی روی زمین سفت و هموار نصب شده است یا خیر

بررسی کنید که داخل آن سنجاق سر یا ابزار فلزی نباشد.

کارایی شستشو رضایت بخش نیست
یک رویه مناسب را انتخاب کنید.

                                             مقدار مواد شوینده مناسب را طبق دستورالعمل موجود 
در بسته بندی مواد شوینده اضافه کنید.

راه حــــل هاعیب یا ایراد

دستگاه پس از فشار دادن دکمه ها هیچ پاسخی 
نمی دهد 

بررسی کنید که آیا ویژگی »قفل کودک« فعال شده است.
ابتدا دکمه »شروع / توقف« را فشار دهید سپس دکمه های دیگر را فشار دهید.

در واقع زمان اجرای مراحل مطابق زمان نمایش نیست بررسی کنید که آیا لباس ها 
در دیگ به اندازه کافی پراکنده هستند یا خیر.

بررسی کنید آیا آب تخلیه شده یا به خوبی به داخل جریان دارد.

زمان اجرای مراحل مطابق با زمان نمایش داده 
نیست

بررسی کنید که آیا لباس ها در دیگ به اندازه کافی پراکنده هستند یا خیر.
بررسی کنید آیا آب تخلیه شده یا به خوبی به داخل جریان دارد.

لباسشویی هنگام تخلیه پر می شود
بررسی کنید که حداکثر ارتفاع شلنگ تخلیه کمتر از 65 سانتی متر باشد.

غوطه ور بودن شیلنگ تخلیه را بررسی کنید

راهنمــــــــــای عیب یابی
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راه حــــل ها                                                      مفهوم خطانمایش خطا روی نمایشگر                          

E 1لباسشویی به کندی پر می شود
باز بودن شیر را بررسی کنید.

آیا فشار آب را بررسی کنید که خیلی کم نباشد
بررسی کنید که آیا شیر ورودی مسدود شده است

E 2تخلیه آب به کندی صورت می گیرد
بررسی کنیدکه آیا پمپ تخلیه مسدود شده است یا خیر.

در صورت لزوم با یک متخصص تماس بگیرید

E3قفل درب خراب است
درب را دوباره خوب ببندید.

بررسی کنید که آیا لباس بین درب و الستیک گیر نکرده باشد
در صورت لزوم با تعمیرکار تماس بگیرید                                 

E 4آب سرریز شده است
اجازه دهید دستگاه به طور خودکار آب را تخلیه کند تا زمانی که                           

سطح آب برای روش شستشو مناسب شود.
در صورت لزوم با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

E 5لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیرید.موتور الکتریکی خراب است

راه حــــل ها                                                      مفهوم خطانمایش خطا روی نمایشگر                          
E 6لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیریدهیتر یا گرمکن  کار نمی کند

E 7لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیریدخطای سنسور دما وجود دارد

E8 فرکانس یا نویز مغناطیسی بر روی برد الکترونیکی
لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیریددستگاه تاثیر دارد

E 9لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیریدخطاهای ارتباطی

E 10لطفًا با یک تعمیرکار تماس بگیرید.خرابی های اینورتر

E P                    انتخابگر برنامه را روی برنامه مربوط به مرحله ای    که کار می کند بچرخانیدانتخاب برنامه با نمایشگر مطابقت ندارد

توجه: لطفًا برای نمایش خطا به مدل خریداری شده واقعی مراجعه کنید. مدل های مختلف دارای نمایشگرهای مختلف هستند.

راهنمــــــــــای عیب یابی
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ضمـــــــیمه

برچسبهای مراقبت از لباس

هشدار الکتریکی
برای جلوگیری از آتش سوزی ، شوک الکتریکی و سایر حوادث ، لطفًا موارد زیر را به خاطر بسپارید:

-فقط می توان از ولتاژ مشخص شده که در برچسب برق به آن اشاره شده استفاده کرد. 
-هنگامــی کــه از هیترهــای گرمکــن اســتفاده مــی کنیــد ، حداکثــر جریــان از طریق ماشــین لباسشــویی به 10آمپــر خواهــد رســید. بنابراین 
، لطفــًا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اجــزاء الکتریکــی (جریــان ، ولتــاژ و کابــل و پریــز ) مــی توانند مقــدار جریان اشــاره شــده را تحمــل کنند .
-بــه درســتی از ســیم بــرق محافظــت کنیــد. ســیم بــرق بایــد بــه خوبــی ثابــت شــود تــا بــه افــراد یــا وســایل دیگــر آســیب نزنــد. توجــه 

ویــژه بایــد بــه محــل دو شــاخه داشــته باشــید.
پریز برق را به درستی انتخاب کنید . آمپر بیش از ممکن است باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. 

با دست خیس دوشاخه برق را بیرون نکشید.
-بــرای اطمینــان از ایمنــی خودتــان، پریــز بــرق بایــد مجهــز بــه ســیم اتصــال زمیــن یــا ارت باشــد. بــا دقــت چــک کنیــد و مطمئن شــوید 

کــه ســوکت شــما بــه درســتی و بــه طــور قابــل اعتمــادی بــه ســیم ارت متصل اســت.

حفاظت از محیط زیست
• • لباسشــویی توســط مــواد قابــل بازیافــت تولیــد مــی شــود. اگــر تصمیــم گرفتیــد ایــن لباسشــویی را دور بیندازیــد ، لطفــًا قوانیــن دفع 
مــواد زائــد محلــی را مشــاهده کنیــد . ســیم بــرق را قطــع کنیــد تــا لباسشــویی نتوانــد بــه بــرق متصــل شــود. درب را خــارج کنیــد تــا 

حیوانــات کوچــک و کــودکان نتواننــد در داخــل لباسشــویی گیــر کننــد.
• به مقدار مواد شوینده توصیه شده در دستورالعمل سازنده دقت کنید.

مواد مقاوم

شستشوی لباس تا 90 درجه سانتیگراد

شستشوی لباس تا 60 درجه سانتیگراد

شستشوی لباس تا 40 درجه سانتیگراد

شستشوی لباس تا 30 درجه سانتیگراد

شستن لباس با دست 

لباسهایی که فقط با مواد شوینده شیمیایی پاک می شوند

در آب سرد می تواند سفید شوند

ازسفید کننده استفاده نکنید

در حداکثر 200 درجه سانتیگراد اتو شود

در حداکثر 150 درجه سانتیگراد اتو شود

در حداکثر 100 درجه سانتیگراد اتو شود

اتو نکنید

  با استفاده از هر حالل شیمیایی می تواند می توان شست

با سوخت هواپیمایی ، الکل خالص یا فقط R113تمیز می شود.

با مواد شیمیایی نشورید
لباسهایی که فقط روی سطح صاف خشک می شوند

می توان آنها را آویزان کرد تا خشک شوند

روی آویز لباس خشک می شوند

با دمای متعادل روی خشک کن بگذارید

با دمای کمتر روی خشک کن بگذارید

روی خشک کن نگذارید

با پرکلرید ، سوخت سبک تر ، فقط الکل خالص یا R113تنها تمیز می شود.

پارچه ظریف
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• قبل از سیکل شستشو فقط در موارد ضروری از محصوالت پاک کننده لکه ها و سفید کننده ها استفاده کنید.
• صرفــًا بــا شستشــو در حالــت بارگیــری کامــل در مصــرف آب و بــرق صرفــه جویــی کنیــد (مقــدار دقیــق آن بــه برنامــه اســتفاده شــده 

بســتگی دارد)
•دور انداختن صحیح این محصول

ایــن عالمــت گــذاری نشــان مــی دهــد که ایــن محصــول نبایــد بــا ســایر زبالــه هــای خانگــی دور ریخته شــود. بــرای جلوگیــری از آســیب 
احتمالــی بــه محیــط زیســت یــا ســالمت انســان از دفــع زبالــه غیرقابــل کنتــرل ، آن را بازیافت کنیــد تــا در اســتفاده از منابع طبیعــی صرفه 
جویــی نمائیــد . بــرای  بازیافــت دســتگاه اســتفاده شــده ، لطفــًا از سیســتم هــای جمــع آوری و بازیافــت اســتفاده کنید یــا با خــرده فروش 
محــل خریــد محصــول تمــاس بگیریــد. آنها مــی تواننــد ایــن محصــول را بــرای بازیافــت ایمــن محیط زیســت مــورد اســتفاد قــرار دهند.

درجه بهره وری انرژی تحت روش »لباســهای نخی« آزمایش شد )در 
40 درجه ســانتیگراد و 60 درجه سانتیگراد + حداکثر دور در دقیقه 

تنظیم شده است(

ــر و  ــویی ، ظاه ــین لباسش ــرد کل ماش ــود عملک ــور بهب ــه منظ ب
ــد. ــر کن ــی تغیی ــالع اضاف ــدون اط ــد ب ــخصات بای مش
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