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ماشین لباسشویی با درب از جلو تتا

 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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هشــــدار

افــراد بــا قابلیتهــای محــدود جســمی ، احساســی یــا فکــری )از جملــه کــودکان( ، یــا افــرادی کــه فاقــد تجربــه و دانــش  هســتند 
نبایــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد،  مگــر اینکــه آنهــا تحــت راهنمایــی یــا نظــارت فــرد دیگــری  کــه مســئول ایمنی آنها اســت 

، از آن اســتفاده کننــد 
•کودکان نباید با دستگاه بازی کنند

•کــودکان 8 ســال بــه بــاال و افــراد دارای توانایــی محــدود جســمی ، احساســی یــا فکری و افــراد فاقــد تجربــه و دانــش در صورتی 
مــی تواننــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد کــه  نظــارت یــا راهنمایــی مربــوط بــه اســتفاده ایمــن از ایــن دســتگاه بــه آنهــا داده 
شــده باشــد  وخطــرات احتمالــی آن را درک کــرده باشــند. کــودکان نبایــد با دســتگاه بــازی کنند. تمیــز کــردن و نگهــداری آن نباید 

توســط کــودکان بــدون نظــارت انجام شــود.
•کودکان زیر 3 سال باید دور ازاین  دستگاه نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظارت باشند.

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

•احتیــاط: بــه منظــور جلوگیــری از خطــرات ناشــی از نوســانات بــرق ، بــرق ایــن وســیله نبایــد از طریــق کلیــد خارجــی ماننــد 
تایمــر یــا یــک مــدار کــه بــه طــور منظــم توســط دســتگاه روشــن و خامــوش مــی شــود ، متصــل گــردد .

• مجموعه های شیلنگ همراه دستگاه مورد استفاده قرار گیرند و از شیلنگ های قدیمی نباید استفاده مجدد شود.



خطر برق گرفتگی 
1- لطفا از  برق 220 تا 240 ولت و مجهز به ارت ) اتصال زمین ( باالی ده آمپر استفاده کنید.

2- هنگام وارد کردن سیم برق به پریز یا خارج کردن آن  ، لطفاً از دوشاخه استفاده کنید.
از سیم برق آسیب دیده استفاده نکنید.هنگامی که سر سیم برق کثیف است ، لطفاً در فرصت مناسب با پارچه خشک آن را تمیز کنید.

3- از دست مرطوب برای وارد کردن یا بیرون کشیدن دو شاخه استفاده نکنید .
4- لطفا هنگام اتمام شستشو، تعمیر یا تمیز کردن دستگاه،دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.

خطر دمای زیاد 
1- هنگامی که شستشو در دمای باال انجام می شود، شیشه درب گرم می شود. لطفا شیشه درب رامخصوصاً کودکان لمس نکنند.

2- بعــد ازشستشــو در دمــای بــاال پــس از بــاز کــردن درب کمــی صبــر کنیــد تــا دمــای شیشــه خنــک شــود ســپس قفــل درب بــه طــور خــودکار 
بــاز خواهــد شــد.

خطر آسیب دیدگی 1- هیچ چیز سنگینی را روی ماشین لباسشویی قرار ندهید.
2- اگر می خواهید دستگاه را جابجا کنید ، از شخص دیگری کمک بگیرید.
3- لطفاً از افراد غیرمتخصص برای تعمیر دستگاه درخواست کمک نکنید.

نکات ایمنی )حتماً بخوانید(
به منظور جلوگیری از خسارت و یا صدمه به کاربر و سایر وسایل ، لطفاً نکات ایمنی را بخوانید.



خطر انفجار 
1- لطفا پارچه هایی را که آغشته به نفت سفید ، بنزین ، تینر و  کاالهای قابل اشتعال هستند را در لباسشویی نشویید.

2  - لطفا هنگام نشت گاز از دستگاه استفاده نکنید..

خطر آتش سوزی و نشت جریان 
1- ماشین لباسشویی را نزدیک آتش ، یا سیگارروشن ، شمع و مواد آتش زا قرار ندهید.

2- لطفاً آب را روی صفحه کنترل ماشین لباسشویی نپاشید .
3-لطفاً ماشین لباسشویی  را در محل مرطوب راه اندازی نکنید.

4- لطفاً پمپ تخلیه را تعمیر کرده و مطمئن باشید فاضالب بدون مانع خارج می شود.

خطر صدمه دیدن 
1-لطفــا بــه کارتــن و ســایر ملحقــات بســته بنــدی پــس از برداشــتن از روی لباسشــویی توجــه داشــته باشــید ، اجــازه ندهیــد کــه کــودکان آن را  

لمــس کننــد ، بــا آن بــازی کننــد و یــا بخورنــد.
2- اجازه ندهید کودکان با ماشین لباسشویی کار کنند یا از آن باال روند.

3- لطفا پس از استفاده درب را ببندید تا از ورود کودکان به درون محفظه آن جلوگیری کنید.

نکات ایمنی )حتماً بخوانید(
به منظور جلوگیری از خسارت و یا صدمه به کاربر و سایر وسایل ، لطفاً نکات ایمنی را بخوانید.



نکات ایمنی )حتماً بخوانید(
به منظور جلوگیری از خسارت و یا صدمه به کاربر و سایر وسایل ، لطفاً نکات ایمنی را بخوانید.

خطر آسیب دیدن لباسها.
1- لطفا پارچه هایی را که ضد آب هستند ، مانند بارانی ، محصوالت پر و کیسه های خواب را در ماشین لباسشویی نشویید.

2- لطفا پارچه هایی را بشویید که قابل شستشو هستند، اگر شک دارید ، دستورالعمل شتشوی آنها را بخوانید.



هنگام بیرون کشیدن پریز برق ، قفل باز می شود حتی اگر آب زیادی در داخل آن باشد. 
لطفاً قبل از باز کردن درب به منظور جلوگیری از ضرر و زیان غیر ضروری سطح آب 

را در داخل آن بررسی کنید.



8

نــام اجـــــــــــزاء

نام ملحقات
دفترچه 

راهنمای کاربر شیلنگ تغذیه آب آچــــــار درپوش های پیچ
 حمل و نقل

اطالعیه مهم
ــد. ــاوت باش ــد ،متف ــی بینی ــر م ــه در تصوی ــا آنچ ــول ب ــت محص ــش کیفی ــرای افزای ــی ، ب ــاع قبل ــدون اط ــت ب ــن اس ــول ممک ــخصات محص ــر و مش 1 -ظاه
ــره  ــی و غی ــطح ایمن ــا س ــرژی ی ــان ان ــه راندم ــوط ب ــش مرب ــه آزمای ــد ؛ در نتیج ــاوت باش ــت متف ــن اس ــل  ممک ــن دلی ــه ای ــول ب ــخصات محص ــر و مش 2 - ظاه

نکتـــــه  
1.  در اولین استفاده ممکن است مقداری آب تخلیه شود پس از آزمون عملکرد، مابقی آبی  که موجود است در حالت عادی است.

2. پس از هر بار استفاده ، لطفا پریز برق را بکشید و شیر آب را برای جلوگیری از نشت آب  یا آتش سوزی احتمالی ببندید.
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اجزاء ماشین لباسشویی

محفظه پودر یا مایع شستشو

شیر ورودی

صفحه نمایشــگر

کابل دوشاخه

پایه های قابل تنظیم

درب ماشین 
لباسشویی

مخزن یا درام شستشو
کابیـــن
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راهنمای نصب و راه انـدازی

• دمــای مکانــی کــه ماشــین لباسشــویی در آنجــا نصــب می شــود می بایســت باالتــر از صفــر درجــه ســانتیگراد باشــد . دســتگاه  را بطور 
صحیــح مطابــق بــا دســتورالعمل های موجــود نصــب کنید.

• هنگام نصب دستگاه روی فرش یا موکت ،روزنه های هواکش را مسدود نکنید.
• لطفــًا محیــط اطــراف نصــب را از وجــود حشــرات یــا حیوانــات جونــده تمیــز کنیــد زیــرا هرگونــه خســارت ناشــی از سوســک یــا ســایر 

آفــات شــامل  ضمانــت نمــی شــود.

پیچ های حمل و نقل
لباسشویی با پیچ حمل و نقل بسته بندی شده است تا از آسیب داخلی در هنگام حمل جلوگیری شود.

1. بــه منظــور جلوگیــری از آســیب داخلــی در هنــگام حمــل و نقــل ، چهــار عــدد پیــچ در پشــت کابیــن نصب شــده اســت. قبــل از اســتفاده 
از لباسشــویی ، پیچهــا را بــاز کنیــد. )نمــودار 1 را ببینید(

• اگر قبل از راه اندازی پیچ ها باز نشوند ، دستگاه دارای لرزش زیاد و سر و صدا و خرابی خواهد شد.
2. از آچارمخصوص وصل شده استفاده کنید تا 4  عدد  پیچ را شل کنید. )نمودار 2 را ببینید(

3. الســتیک پیــچ را کمــی پیچانــده و ســپس پیــچ هــا را بیــرون بکشــید ، پیچ هــا و آچــار را برای اســتفاده مجــدد در جــای معینــی نگهداری 
کنیــد. )نمــودار 3 را ببینید(
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4. از درپوش های متصل به بدنه برای پر کردن محل نصب پیچ ها  استفاده کنید. )نمودار 4 را ببینید(

تصویر 1 تصویر 3

تصویر 2 تصویر 4
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تنظیم افقی                                                                                                                          
• زاویه شیب باید کمتر از 1 درجه باشد. 

پریز برق
• فاصله بین هر طرف لباسشویی و پریز برق باید در حدود 1.5 متر باشد.

• از یک پریز برق مستقل استفاده کنید.
تمیز کردن محیط

• دیوار ، درب و محل نصب را باید تمیز کرد.
• لباسشویی را باید روی زمین سخت و پایدار راه اندازی کنید . روی سطوح نرم  یا کف چوبی نصب نشود .

• لبــاس هــای کثیــف یــا ســایر وســایل  دیگــر را روی لباسشــویی نگذاریــد ، چــون ممکــن اســت عملکــرد طبیعــی دســتگاه را تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد.

نکته: اتصال برق
1. از سه راهی سیار یا چیزی شبیه به آن استفاده نکنید.

2.در صورت مشکل در شبکه برق ، لطفًا با متخصصان تماس بگیرید.
3.پس از استفاده از لباسشویی ، دوشاخه را از پریز بکشید و شیر آب ورودی را ببندید.

4- لباسشویی را به پریز ی که دارای سیم اتصال به زمین یا ارت است ، وصل کنید تا با اصول سیم کشی مطابقت داشته باشد.

تنظیمــــات مورد نیاز
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5-لباسشویی را به پریزی ، وصل کنید که در مواقع اضطرار به آن دسترسی داشته باشید.
• تعمیــرات احتمالــی دســتگاه حتمــا توســط نماینــدگان مجــاز شــرکت صــورت گیــرد . تعمیــرات غیــر مجــاز ممکــن اســت باعث خســارت 

ــوند. ــویی ش و خرابی لباسش
• لباسشــویی را در محلــی کــه دمــای محیــط ممکــن اســت زیــر صفــر درجــه برســد  قــرار ندهیــد. لوله هــا یــخ زده و شکســته می شــوند. 

عــاوه بــر ایــن ، دمــای زیــر صفــر ممکــن اســت به بــرد کنتــرل آســیب برســاند.
اگــر لباسشــویی در دمــای زیــر صفــر درجــه قــرار گرفتــه باشــد  ، لطفــًا لباسشــویی را قبــل از اســتفاده بــرای چنــد ســاعت در دمــای اتاق 

ــه دارید. نگ

معرفی اتصال به زمین
• لباسشــویی بایــد مجهــز بــه ســیم اتصــال زمیــن یــا ارت باشــد. تــا چنانچــه مشــکلی پیــش بیایــد ، دســتگاه بتواند خطــر بــرق گرفتگی 
را کاهــش دهــد. دســتگاه مجهــز بــه کابــل )کــه شــامل ســیم و دوشــاخه اتصــال زمیــن اســت( می باشــد. دو شــاخه بایــد بــه پریــز ارت دار 
متصــل شــود. اگــر مــی خواهیــد بدانیــد کــه لباسشــویی بــه درســتی بــه ســیم اتصــال زمیــن یــا ارت  متصــل شــده اســت ، لطفــا بــا 

متخصصیــن تمــاس بگیریــد . چنانچــه دو شــاخه بــا پریــز بــرق مطابقــت نــدارد ، لطفــًا خودتــان آن را تغییــر ندهید.
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ــًا  ــوند. لطف ــل ش ــه ورودی آب وص ــه لول ــد ب ــا بای ــویی ه لباسش
ــد. ــی کنی ــن قدیم ــد را جایگزی ــای  جدی ــیلنگ ه ش

بــه منظــور اطمینــان از کیفیــت ، آزمایشــات تزریــق آب قبــل از 
اینکــه لباسشــویی از کارخانــه خــارج شــود ، انجــام مــی گیــرد 

، بنابرایــن ممکــن اســت آب درون لولــه هــای داخلــی ، واشــر دور 
درب و پنــل درب وجــود داشــته باشــد کــه طبیعــی اســت.

اتصال لوله ورودی آب
1. فشار آب منبع باید بین 30 تا 1000کیلو پاسکال  ) 0/3 تا bar 10 ( باشد.

 2. هنگام اتصال لوله های ورودی با شیرآالت ، شیلنگ آب نباید پیچ خوردگی داشته باشد.
3- چنانچه فشار منبع آب از 1000 کیلو پاسکال بیشتر می شود لطفًا از دستگاه فشار شکن در ورودی آب استفاده کنید.

• در اتصاالت هر دو انتهای لوله ، برای جلوگیری از نشت آب دو قفل وجود دارد.

راهنمـــای اتصــاالت آب
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• شیر را باز کنید نشت کانکتور یا رابط را بررسی کنید.
• لوله ها را به طور مرتب بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

• مطمئن شوید که لوله ها صدمه ندیده اند و به همدیگر نپیچیده اند.

از شیر استــــاندارد استفاده کنید

شیر استانـــدارد 

شیر استاندارد   طوالنی تر

شیر   مربــع  

واشر پاستیکی
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اتصال لوله ها و شیرهـای ورودی

 واشــرهای الســتیکی را در دو طــرف شــیلنگ بررســی کنیــد.
واشــر الســتیکی را در درون کانکتــور شــیلنگ قــرار دهیــد تا 

از نشــت جلوگیــری کنید.

بــا بــاز کــردن شــیر آب ، نشــت را بررســی کنیــد. اگــر آب نشــت مــی کنــد ، مراحــل 1 تــا 4 را دوبــاره بررســی کنیــد.

پــس از اتصــال شــلنگ ورودی بــه شــیر آب ، شــیر آب را برای 
بیــرون رانــدن مــواد خارجــی )خــاک ، ماســه یــا خــاک اره( 
بــاز بگذاریدتــا آب داخل ســطل تخلیــه شــود ، و دمــای آب را 

ــی کنید. بررس

ــه ورودی آب  ــتی ب ــورت دس ــه ص ــیلنگ  را ب ــر ش ــر دیگ س
ــت  ــا انبردس ــر را ب ــپس 2/3 دیگ ــد. س ــل کنی ــم وص محک

ســفت کنیــد.

اخطار:شــیلنگ هــا را بیــش از حــد ســفت نکنید. بیــش از حد 
ســفت کــردن میتوانــد بــه دریچــه هــا صدمــه وارد کــرده که 

منجــر بــه نشــت و خســارت مالی شــود.

شــیلنگهای منبــع آب را محکــم بــه شــیرهای آب وصــل کنید 
ــا  ــر را ب ــش دیگ ــپس 2/3 چرخ ــد و س ــت بچرخانی ــا دس ب

انبردســت ســفت کنیــد.
- شیلنگ آبی را به شیر آب وصل کنید.

هشــدار: بیــش از انــدازه ســفت نکنیــد. مــی توانــد منجر به 
صدمه بــه شــیر یــا کانکتور شــود.

واشر  الستیکی

شلنگ آب
)ورودی آب ماشین لباسشویی(

1

3

5

2

4
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لوله تخلیه را نصب کنید

ایــن ماشــین لباسشــویی برای مصارف خانگی طراحی شــده اســت. لطفًا آن را روی کشــتی ، کامیون مســافربری یا هواپیمــا نصب نکنید.
• لطفًا اگر مدت طوالنی از آن استفاده نمی کنید)به عنوان مثال در مسافرت( ؛

-شیر آب آن را ببندید. 
-لطفًا دو شاخه را از برق بکشید و عملکرد قفل درب را لغو کنید تا از گیر کردن کودک در داخل آن جلوگیری به عمل آورید.

مــواد  بســته بنــدی شــده)به عنــوان مثــال پاســتفومها یــا نایلونهــا( مــی توانــد بــه امنیــت کــودک آســیب برســاند و باعــث خفگــی 
شــود!

• لطفًا لوله تخلیه را با طناب باالبر محکم کنید.
محل لوله تخلیه را به درستی قرار دهید تا باعث صدمه دیدن سیستم اتصال زمین نشود . 

• بــرای جلوگیــری از پدیــده ســیفون شــدن ، ارتفــاع لولــه تخلیــه بایــد بیــن0/85 تــا 1/25 متــر  باشــد، عــاوه بــر ایــن ، انتهــای لولــه 
تخلیــه نبایــد در آب قــرار گیــرد.

• اگــر لولــه تخلیــه خیلــی طوالنــی اســت ، لطفــاً آن را با اجبــار وارد ماشــین لباسشــویی نکنیدزیــرا باعث ایجــاد صداهــای غیر طبیعی می شــود.
)لطفًا نقشه طراحی را در صفحه بعدی بررسی کنید(

همه مواد بسته بندی را خارج از دسترس کودک قـــــرار دهید.
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دستورالعمل نصب لوله

تنظیم افقــــی

• با تنظیم سطح ماشین لباسشویی از ایجاد سر و صدا و لرزش جلوگیری کنید.
ترجیحا آن را در گوشه اتاق قرار دهید.

• اگــر زمیــن مســطح نیســت ، لطفــا از پیچهــای تنظیــم اســتفاده کنیــد. )از قطعــات چوبی یــا مــوارد مشــابه در زیر پایــه تنظیم اســتفاده 
نکنیــد(، لطفــًا چهــار پیــچ تنظیــم محکــم روی ســطح زمیــن باشــد و ســطح دســتگاه را بــه صــورت کامل لمــس کند.
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پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید
پاهــای قابــل تنظیــم را طــوری تنظیــم کنیــد تــا مطمئــن شــوید ماشــین لباسشــویی در حالــت تعــادل مــی توانــد روی ســطح زمیــن قــرار 

گیــرد و ســپس پایــه هــا را توســط ضامــن مربوطــه قفــل کنیــد .
 ماشین لباسشویی را در سکو که باالتر از سطح زمین است قرار ندهید زیرا احتمال افتادن دستگاه را افزایش می دهد .

• بررسی تعادل ماشین لباسشویی
بــا اعمــال نیــرو بــه ســمت پاییــن بــر روی ســقف ماشــین لباسشــویی ، لباسشــویی نبایــد تــکان 

بخــورد. ) هــر چهــار  گوشــه نیــاز بــه بررســی دارنــد (
در صورت لرزش ماشین لباسشویی ، باید پایه های قابل تنظیم را مجددًا تنظیم کند.

پایه قابل تنظیم

مهره قفل شو
) ضامن قفل (

پایین

باال
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قفل درب
• پس از شروع بکار ، درب به طور خودکار قفل می شود و نمایشگر » درب قفل است« روی صفحه  روشن می شود.

غیر فعال کردن قفل درب
• هنگامــی کــه نمایشــگر »قفــل درب« روشــن اســت ، کلیــد »شــروع / توقــف« را فشــار دهید ، مخــزن شستشــو / تخلیــه از کار می ایســتد. 

و پــس از دو  دقیقــه ، قفــل درب بــه طــور خــودکار غیــر فعــال می شــود.
•اگر حین کار درب را باز کردید ، کف سرریز می شود که می بایست آن را با حوله خشک کنید.

• اگر در حین کار درجه حرارت بیش از حد باال باشد ، نمی توان درب را باز کرد.
• اگر در حین کار سطح آب خیلی زیاد باشد ، درب نمی تواند باز شود.

روشهـای قفـــل و بـاز کــردن درب
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روش استفاده از محفظــه ماده شوینده

پودر مواد شوینده مصنوعی ماده پیش شســـتشو 

مایع های شستشو 

نـــرم کننده

0 چنانچــه از مــوادی غیــر از پودر شستشــو اســتفاده 
مــی کنید مثــا صابــون شستشــو لطفــًا قبــل از قرار 
دادن در داخــل محفظــه مــاده شــوینده، آن را پــودر یا 

ــول کنید . محل

• اگــر لباســها خیلــی کثیــف هســتند ، بعــد از 
انتخــاب عملکــرد پیــش شستشــو لطفــًا مــواد 

شــوینده مایــم را بریزیــد.

ــر  ــف کمت ــا ک ــوینده ب ــواد ش ــًا از م • لطف
ــد. ــتفاده کنی اس

• لطفــًا مــواد شــوینده را در صــورت نیــاز قبل 
از اســتفاده توســط آّب ، رقیــق کنید . 

لطفــًا نــرم کننــده را قبــل از شستشــو در محــل مناســب 
بریزیــد ، کــه بــه طــور خــودکار هنگامــی کــه آخریــن 
گام شستشــو اتفــاق مــی افتــد، داخــل مخــزن یــا درام 

بریــزد.
• هنــگام اســتفاده از نــوع غلیــظ نرم کننــده ، لطفــًا آنرا 

بــا آب مناســب رقیــق کنید.
• در هنــگام پــر کــردن مخــزن مایــع شستشــو یــا نــرم 
کننــده بــه خــط ماکزیمــم داخــل مخــزن توجــه داشــته 

باشــد .

• از ماده شوینده مخصوص استفاده کنید.
• از ماده شوینده که خیلی کف تولید می کند، 

بیش از حد استفاده نکنید زیرا روی کیفیت 
شستشو تاثیر می گذارد و باعث عملکرد بد 

دستگاه می شود.
• مواد شوینده را با توجه به نوع پارچه ، رنگ ، 

درجه حرارت آب و میزان کثیفی انتخاب کنید.
• لطفًا برای شستشو از مواد شوینده مایم 

استفاده کنید تا بر روی شستشو موثر باشد و از 
محیط زیست حفاظت کند.
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معرفی عملکرد برد نمایشگر)صفحه کلید(

پنبه  مختلف

درجه حرارت شروع / توقف سـرعت تأخیــر خاموش/روش

قفل کودک

* برای عملکرد قفل کودک ،  3 ثانیه فشار داده و نگه دارید. 

تصویر نشان داده شده در اینجا فقط نشانگر است. محصول واقعی دریافت شده ممکن است متفاوت باشد.

الیاف مصنوعی

لباس کودک

 برنامه کوتاه شستشو
در 15 دقیقه

شستشو + آب کشی )برای لباسهای 
شسته شده با دست آبکشی اضافی 
با خشک کن(

آب کشی

اقتصادی( )وضعیت  اکو 

لباس ورزشی

لباس زیــر

پشم

لحـاف
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1. دکمه روشن / خاموش
• روشن یا خاموش کردن برق.

• پس از اتمام مراحل ، دکمه روشن یا خاموش را فشار دهید تا برق قطع شود.

2. دکمه زمان تأخیر 
• زمان تاخیر در شروع

• زمان تأخیر پس از مدت زمان که مشخص می کنید، دستگاه شروع به کار می کند.

3. دکمه سرعت
• با توجه به ظرفیت و نوع پارچه ها ، سرعت چرخش و آب کشی را انتخاب کنید.

•  درروش هــای مختلــف شتشــو ، محــدوده انتخــاب دمــای آب و ســرعت ، قابــل تنظیــم هســتند  ، امــا ســرعت در وضعیــت شتشــو و تمیــز 
ــت. ــردن دارم انتخابی نیس ک

4. دکمه دما
• درجه دمای آب را با توجه به تنوع و میزان کثیفی انتخاب کنید.

• در وضعیــت هــای  متفــاوت شستشــو کــه بصــورت پیــش فــرض درنظــر گرفتــه شــده اســت ، تنظیــم دمــای آب بــرای  برخــی از آنهــا 
وجــود نــدارد.
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5. دکمه شروع / توقف )برای شروع به کار کردن دستگاه(.
• با فشار دادن آن دستگاه شروع به کار می کند.

• چنانچه در طول کاردکمه توقف را فشار داده اید ، آن را مجددًا  فشار دهید تا شروع به کار کند.

6. دکمه برنامه
• برنامه یا وضعیت شستشو را با توجه به تنوع و کثیفی لباسها ها انتخاب کنید.

7. وضعیت تمیزی درام
• بــه منظــور پاکســازی مــواد باقیمانــده و تکمیــل ضــد عفونــی کــردن و اســتریلیزه کــردن دارم یــا مخزن شستشــو ،کلیــد ســرعت + دما را 

بیــش از 3 ثانیــه فشــار دهیــد تــا برنامــه تمیز کــردن درام شــروع شــود.

8- دکمه قفل کودک
• یا فشاردادن آن قفل کودک فعال می شود تا صفحه کلید در مقابل لمس های اتفاقی یا توسط کودکان محافظت شود .

• وقتی قفل کودک فعال است، سایر دکمه ها به غیر از دکمه روشن / خاموش فعال نمی باشند.
• دکمه قفل کودک را برای بیش از 3 ثانیه فشار دهید تا عملکرد آن فعال یا غیر فعال شود.
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استفاده از لباس های روزمره
1.آماده سازی

• درب را باز کنید، لباسها را داخل لباسشویی بگذارید و درب را ببندید.
• محفظه ماده شوینده را بیرون بکشید ، ماده شوینده را اضافه کرده و محفظه را ببندید.

• لوله های ورودی را وصل کنید و مطمئن شوید که شیر آب باز شده است.
2-دکمه روشن / خاموش را فشار دهید

3-برنامه ها را می توان با توجه به نیاز انتخاب کرد.
• لباسهای پنبه --- اقتصادی --- لباسهای ورزشی --- لباس زیر --- لباسهای پشمی --- پتو و لباسهای مخملی

خشک کردن --- آبکشی+خشک کردن --- شستشو سریع 15 دقیقه --- لباسهای کودک --- البسه مصنوعی --- البسه ترکیبی
4. دکمه شروع/ توقف را فشار داده و شستشو شروع می شود.

5. هنگامی که شستشو بطو کامل تمام می شود ، زنگ هشدار بصدا  در می آید.
• صفحه نمایش پایان را نشان می دهد ، و زنگ به صدا در می آید

• در را باز کنید تا لباسها را  بیرون بیاورید.
• دو شاخه را بکشید و شیر آب را ببندید.

معرفی عملکرد و برنامه های شستشو



26

استفاده از برنامه شستشو که توسط کاربر تنظیم می شود
در صورت لزوم برای تنظیم درجه حرارت ، زمان آبکشی و سرعت آب کشی از این حالت استفاده کنید:

1. دستگاه راآماده شستشو کنید
• درب را باز کنید ، لباسها را در آن قرار دهید و در را ببندید.

• محفظه ماده شوینده را بیرون بکشید ، ماده شوینده را اضافه کرده و محفظه را ببندید.
• لوله های ورودی را وصل کنید و مطمئن شوید که شیر آب باز است.

2- برق را وصل کنید و دکمه روشن / خاموش را فشار دهید .
3- برنامه ها را می توان با توجه به نیاز انتخاب کرد.

4.دکمه دما/سرعت/تاخیر را برای تنظیم دمای آب ، سرعت آبگیری و تعیین وقت فشار دهید.
5. برای شروع شستشو ، دکمه شروع / توقف را فشار دهید.

6. هنگامی که شستشو تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.
• صفحه نمایش پایان را نشان می دهد ، و زنگ به صدا در می آید

• لباسها را بیرون بیاورید.
• دو شاخه را بکشید و شیر آب را ببندید
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معرفی برنامه لباسهای پشمی
ایــن عملکــرد بــرای لبــاس های پشــمی و نخی تنظیم شــده اســت. لطفــًا قبــل از شســتن لباســها، از نماد لباسشــویی بــر روی دســتورالعمل 

ــها مطمئن شوید. ــوی لباس شستش
1. دستگاه راآماده کنید برای شستشو

• درب را باز کنید ، لباسها را در آن قرار دهید و درب را ببندید.
• محفظه ماده شوینده را بیرون بکشید ، ماده شوینده را اضافه کرده و محفظه را ببندید.

• لوله های ورودی را وصل کنید و مطمئن شوید که شیر آب باز باشد.
2.دکمه روشن / خاموش را فشار دهید ، برق را وصل کنید

3. دکمه برنامه را روی »لباسهای پشمی« قرار دهید.
• لطفا درجه حرارت مناسب و سرعت چرخش را مطابق با نیاز آن انتخاب کنید

4. دکمه  )شروع/توقف(Start / Pause را فشار داده ، شستشو شروع می شود.
5- هنگامی که کار لباسشویی تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.

• حجم شستشو باید کمتر از 2 کیلوگرم باشد.
• پس از اتمام کل برنامه ها ، لطفًا همه لباس ها را سریعًا بیرون بیاورید تا چروک نشوند

• شستشو به صورت گهواره وار انجام می شود
• به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به لباسها ، درجه حرارت آب باید کمتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.

• لطفًا لباسهای سفید یا روشن را از لباسهای تیره جدا کنید.
• از مواد شوینده مخصوص لباسهای پشمی استفاده کنید تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری کنید.
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معرفی برنامه ECO )اقتصادی(
شستن لباس های کثیف به آرامی باعث صرفه جویی در وقت و انرژی می شود.

1. آماده سازی برای شستشو
• درب را باز کنید ، لباسها را در آن قرار دهید و درب را ببندید.

• محفظه ماده شوینده را بیرون بکشید ، ماده شوینده را اضافه کرده و محفظه را ببندید.
• لوله های ورودی را وصل کنید و مطمئن شوید که شیر آب باز باشد

2. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید ، برق را وصل کنید.
3. دکمه برنامه را روی »اکو)اقتصادی(« قرار دهید .

• لطفا درجه حرارت مناسب و سرعت را طبق نیاز انتخاب کنید.
4. دکمه Start / Pause )شروع/توقف( را فشار داده و شستشو شروع می شود.

5- هنگامی که کار لباسشویی تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.
• وقتــی لباسشــویی در حــال کار مــی باشــد ، اگــر مــی خواهیــد تنظیمــات آن را تغییــر دهیــد ، لطفــًا دکمــه Start / Pause را فشــار دهیــد تا 

بــه طــور موقــت کار آن متوقــف شــود و ســپس برنامــه مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کنید.

معرفی برنامه لباسهای کودک
این برنامه می تواند با توجه به درجه حرارت باال برای استریل کردن و از بین بردن انگلها استفاده شود .
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1. آماده سازی برای شستشو
• درب را باز کنید ، لباسها را در آن قرار دهید و در را ببندید.

• محفظه مواد شوینده را بیرون بکشید ، مواد شوینده را اضافه کرده و محفظه را ببندید.
• لوله های ورودی را وصل کنید و مطمئن شوید که شیر آب باز باشد.

2. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید ، برق را وصل کنید.
3. دکمه برنامه را روی  »لباسهای کودک« قرار دهید.

لطفا درجه حرارت مناسب و سرعت را طبق نیاز انتخاب کنید.
4. دکمه Start / Pause )شروع/توقف(را فشار داده و شستشو شروع می شود.

5. هنگامی که کار لباسشویی تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.

معرفی برنامه خشک کن
1. آماده سازی برای شستشو

• درب را باز کنید ، لباس را در آن قرار دهید و درب را ببندید.

2. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید ، برق را وصل کنید.
3. دکمه برنامه را بچرخانید و روی »خشک کن« قرار دهید.

• با فشار دادن دکمه »سرعت« می توانید سرعت را تنظیم کنید.
4. دکمه Start / Pause )شروع/توقف( را فشار دهید
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• دستگاه شروع به تخلیه آب و خشک کردن می کند.
5. هنگامی که کار لباسشویی تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.

 ایــن عملکــرد در مواقعــی اســتفاده مــی شــود کــه لبــاس شســته شــده بــا دســت و آبــدار در داخــل درام شستشــو قــرار داده ایــد و یــا اینکه 
نیــاز بــه خشــک کــردن بیشــتر لباســهای شســته شــده دارید .

• قبل از خشک کردن ، مطمئن شوید که هیچ میخ ، کلید یا شی خارجی دیگری در درام  وجود ندارد تا دچار خسارت نگردید .
•در طــول فرآینــد خشــک کــردن ، ســرعت واقعــی خشــک کــردن ممکــن اســت بــا ســرعت برنامــه متناســب نباشــد  ، ایــن بــدان دلیل اســت 

کــه لباسشــویی ســرعت را جهــت تعــادل لباســها تنظیــم مــی کند.
• ممکــن اســت در هنــگام خشــک کــردن صداهــای  ریتمیکــی وجــود داشــته باشــد کــه ایــن صــدای نرمــال دســت انــداز تخلیــه اســت و 

خطــای دســتگاه نیســت.

معرفی عملکرد تمیز کردن محفظه شستشو یا درام
1. آماده سازی برای شستشو

• لطفًا قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که هیچ چیز در دیگ نیست.
• محفظه مواد شوینده را باز کنید ، سفید کننده مایع را در محفظه اصلی بریزید.

برای جلوگیری از ایجاد کف بیش از حد ، ماده شوینده یا پودر لباسشویی اضافه نکنید.
• محفظه مواد شوینده را ببندید.

• لطفًا اطمینان حاصل کنید که لوله های ورودی به خوبی وصل شده اند و شیر آب باز است.
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2. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید ، برق را وصل کنید.
3. دکمــه ســرعت »Speed« و تغییــر دمــا »Temp« را فشــار دهیــد. همزمــان بیــش از ســه ثانیــه روی دکمــه هــا نگــه داریــد کــه بدیــن ترتیب 

مــی توانیــد برنامــه تمیــز کــردن دیــگ را انتخــاب کند.
4. دکمه Start / Pause)توقف / شروع( را فشار دهید.

• برنامه ها پس از قفل شدن درب شروع به کار می کنند.
5. هنگامی که کار لباسشویی تمام می شود ، صدای زنگ هشدار آن در می آید.

معرفی عملکرد قفل کودک
• به کودکان اجازه استفاده از لباسشویی را ندهید.

• وقتی شستشو انجام میگیرد ، کلید »تأخیر در شروع« را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا قفل کودک فعال شود.
با فشار دادن روی دکمه »تأخیر در شروع« برای بیش از سه ثانیه می تواند قفل کودک را غیر فعال نمائید.

• بعــد از اتمــام برنامــه اســتوانه داخلــی یــا درام  ماشــین را خشــک کنیــد تــا از آســیب دیدین 
ــود . آن جلوگیری ش
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هنگامــی کــه شستشــو انجــام مــی گیــرد ، بعــد از تنظیــم قفــل کــودک ، تمــام دکمــه هــا بــه جــز دکمــه روشــن / خامــوش غیــر فعــال می 
شــوند. هنگامــی کــه قفــل کــودک تنظیــم شــد ، وقتــی تمــام برنامــه هــا ی شستشــو انجــام شــد ، دکمــه روشــن / خامــوش را فشــار دهید 
تــا بــرق قطــع شــود ولــی قفــل کــودک خــودش بــه تنهایــی نمــی توانــد بــاز شــود ، هنگامــی کــه شستشــو دوبــاره شــروع مــی شــود ، 

»دکمــه تأخیــر در شــروع« را بــرای بیــش از ســه ثانیــه فشــار دهیــد تــا قفــل کــودک غیــر فعــال گــردد.
• وقتــی کــه قفــل کــودک کار مــی کنــد ، اگــر مــی خواهیدبرنامــه  شستشــو را تغییــر دهید،لطفــًا ابتــدا قفــل کــودک را غیــر فعــال کنیــد و 
ماشــین را دوبــاره روشــن کنیــد تــا برنامــه شستشــوی جدیــد را انتخــاب کنیــد. اگــر مــی خواهیــد دمــا یــا ســرعت را تغییــر دهیــد ، ابتــدا 

قفــل کــودک را غیــر فعــال کنیــد ، ســپس دکمــه Start / Pause)توقف/شــروع(  را فشــار داده و در آخــر دمــا و ســرعت را تغییــر دهیــد.
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زمان )دقیقه(دور موتور)دور در دقیقه(دمابرنامه
100088)0،400،800،1200(آب سرد)20 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد ، 60 درجه سانتیگراد ، 90`(نخی و کتان

80069)0،400،1000،1200(آب سرد)20 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد ، 60 درجه سانتیگراد(اقتصادی )اکو(
80071)0،400(آب سرد)20 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد(لباس ورزشی

80071)0،400،1000(  40 درجه سانتیگراد)آب سرد،20 درجه سانتیگراد(لباس زیر
80066)0،400(40 درجه سانتیگراد)آب سرد،20 درجه سانتیگراد(لباسهای پشم

800118)0،400(40 درجه سانتیگراد)آب سرد،20 درجه سانتیگراد(لحاف و مخملی
80066)0،400(آب سرد)20 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد(البسه مخلوط

100073)0،400،800،1200(40 درجه سانتیگراد)آب سرد،20 درجه سانتیگراد،60 درجه ساتیگراد(الیاف مصنوعی
800107)0،400،1000(40 درجه سانتیگراد ، 60 درجه سانتیگراد ، 90 درجه سانتیگرادلباس کودک

80015)0،400(آب سرد)20 درجه سانتیگراد ، 40 درجه سانتیگراد(شستشوی سریع 15 دقیقه
100034)0،400،800،1200(آبکشی و خشک کردن

100014)0،400،800،1200(خشک کن

معرفی برنـامه های شســتشو
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1. مدت زمان شستشو با توجه به فشار آب ، نوع لباس ، حجم و دمای آب تغییر خواهد کرد
2. اختاف بین مدت واقعی زمان شستشو و زمان نشان داده شده روی صفحه نمایش اتفاق خواهد افتاد.

3. اگر سرعت بیش از حد پایین باشد ، اثر شستشو ضعیف خواهد بود ، لطفا زمان شستشو  را بیشتر کنید.
4-پارامترهای مختلف در  مدل های مختلف متفاوت هستند .

5. هنگامی که وضعیت  صرفه جویی در انرژی را انتخاب می کنید ، زمان شستشو به طور خودکار افزایش می یابد.

• مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند عمر آن را افزایش دهد.
• قبل از تمیز کردن ، لطفًا آن را از برق بکشید.

بدنه ماشین لباسشویی
پس از شستشو ، لطفًا آن را با پارچه نرم تمیز کنید. اگر کثیفی زیاد باشد ، لطفًا از ماده شوینده یا صابون مناسب استفاده کنید.

• آب را بطور مستقیم بر روی بدنه نریزید .
• از گرد جا ، رقیق کننده ،بنزین ، الکل و هرگونه مواد شیمیایی برای تمیز کردن بدنه ماشین استفاده نکنید.

مـــــــالحظات

مراقبــــت و نگهـداری
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حلقه واشر درب شیشه ای
پس از شستشو لباسها ، لطفًا جرمها و کاغذ باطله و سایر موارد خارجی را تمیز کنید.

تمیز کردن محفظه مواد شوینده
لطفًا محفظه ماده شوینده را مرتبًا تمیز کنید. آن را بیرون بکشید و با آب تمیز بشویید ، و دوباره وارد کنید.

تمیز کردن کوپلینگ اتصال به شیر آب )پیشنهاد: هر شش ماه یکبار(
اگر ورودی شلنگ آّب جرم بگیرد ، بر سرعت ورود آب تأثیر می گذارد.

1- لوله اتصال را از قسمت جانبی جدا نکنید.
2. پیچ را مطابق با فلش نشان داده شده باز کنید. 

3. قسمت داخلی پیچ را بشویید.
4. کوپلینگ را   به شیر ورودی آب نصب کنید.

تمیز کردن ورودی آب  پشت ماشین )پیشنهاد: هر شش ماه یکبار(
1. شیلنگ را از کنار ماشین لباسشویی جدا کنید.

2. شبکه فیلتر را از شیر آب جدا کنید
3. با مسواک یا وسایل مشابه شبکه فیلتر را تمیز کنید.

4. شیلنگ را نصب کنید.

فشار به سمت پایین

بیرون بکشید
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تعمیـــر و نگهــداری

هنگامی که ماشین لباسشویی یخ زده و یا در محیط زیر صفر درجه سانتیگراد قرار داده شده است ؛ 
1.شیر آب  و قسمتهای متصل را با حوله گرم بپوشا نید.

2. لوله ورودی را از آن جدا کنید و آن را درون آب 50 درجه قرار دهید.
3. حدود 2تا3 لیتر آب 50 درجه را درون درام یا مخزن شستشو بریزید.

4. لوله ورودی را وصل کنید ،ماشین لباسشویی را روشن کنید ، لطفًا لوله های ورودی و خروجی آب را بررسی کنید .
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تمیزکردن فیلتر پمپ تخلیه )پیشنهاد: یک بار در ماه(
1. چفــت و بســت پمــپ را بعــد از تخلیــه و خامــوش شــدن دســتگاه فشــار دهیــد ، درب فیلتــر پمــپ آب را بــاز کنیــد. )توجــه: اگــر آب داخــل 

داغ اســت ، لطفــًا بعــد از ســرد شــدن ادامــه دهیــد.(
2. فیلتر را در جهت خاف عقربه های ساعت باز کنید.

3. فیلتر را بشویید.
4. در جهت پمپ فیلتر را وارد کنید ، در جهت عقربه های ساعت آن را محکم کرده و درب را محکم کنید.

تمیزکردن درام یا مخزن شستشو )پیشنهاد :یک بار در ماه(
بعــد ازمدتــی  اســتفاده ، ممکــن اســت درام کمــی کثیــف شــده باشــد. شــما مــی توانیــد تمیــز کــردن داخل و خــارج دیــگ را بــا اســتفاده از 

برنامــه ی تمیــز کــردن درام ) صفحــه 28 ( ، انجــام دهید.

ــتی  ــا از نش ــد ت ــم کنی ــی محک ــه خوب ــر را ب ــًا فیلت ــف( لطف ــه: ال  توج
ــد. ــز نکنی ــول کار تمی ــا در ط ــود. ب ( لطف ــری ش جلوگی

لطفــا هنگام تمیز کــردن درام  لباس و ماده شــوینده را داخــل آن قرار ندهید.
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انــواع ویژگـــی ها

توضیحـــــاتعملکرد

قفل کودک
به منظور جلوگیری از دست کاری کردن کودک و بازی کودکانتعریف

در طول کار، بیش از سه ثانیه بر روی دکمه تاخیر فشار آورید ، باز کردن قفل
لطفًا از برق بکشید یا دکمه تاخیر را بزنید تا قفل کودک باز شود

تعریفقفل هوشمند
وقتی کار شستشو تمام می شود، اگر آب داخل داغ باشد، لوله آب 
فاضاب باز می ماند تا آب را تخلیه کند  و پس از آن درب باز می 

شود.

در هنگام قطع برق، پس از وصل شدن برق ،زمان از جایی که قبًا تعریفجبران قطعی برق
توقف کرده ، شروع می شود.

بعد از انتخاب وضعیت شستشو ، درب خودبخود قفل می شود، تعریفقفل خودکار درب
دو دقیقه بعد از اتمام کار درب باز می شود.

تمیزکردن درام
برای از بین بردن جرمها و سایر ضایعات درام را استریلیزه می کندتعریف

کلید تغییر دما و سرعت را بیش از سه ثانیه نگه دارید، تمیز کردن فعال کردن
محفظه درام را انتخاب کنید.

تعریفتاخیر
دکمه تاخیر را فشار دهید تا زمان شستشو را انتخاب نمایید، 

صفحه نمایش 24 ساعت را نشان می دهد، هر سطح یک ساعت را 
نشان می دهد. با فشار دادن طوالنی مدت  کلید ، نمایش بصورت 

دوره ای نشان داده می شود . 
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نکــات قبل از شستــشــو

1. راهنمای شستشوی لباسها
لطفًا برچسب نگهداری روی لباسهای خود را  بررسی کنید ، که نشان دهنده جنس لباس و روش شستن آنهاست.

2- دسته بندی اقام جهت شستشو
• لطفــا پارچــه هــای هــم جنــس را بــا هــم بشــورید، ، پارچــه هــای مختلــف الزم اســت در دماهــای مختلــف و ســرعت چرخــش متفــاوت 
شســته شــوند ، لطفــا پارچــه هــای تیــره  را از پارچــه هــای ســفید جــدا کنیــد. پارچه هــای رنــگ شــده را از پنبــه ای جدا کنیــد ، در غیــر این 
صــورت پارچــه هــای ســفید ممکــن اســت رنگــی شــوند ، لطفــا لباســهای خیلــی کثیــف را بــا لباســهای تمیزتــر بــا هــم شستشــو ندهید .

• میزان کثیفی
)زیاد ، معمولی،کم(

طبقه بندی لباسها و شستشو با توجه به میزان کثیفی 
• رنگ )سفید ، روشن ، تیره(

آنها را طبقه بندی کرده و بشویید.
• مخمل

)به آسانی دچار افتادگی می شوند، به آسانی میچسبند(
لباسهای سفید و رنگی را طبقه بندی کنید.
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3. نکات
• وقتــی لبــاس هــای بــزرگ و کوچــک را کنــار هــم قــرار اســت بشــویید ، اول بزرگتــر هــا را داخــل درام شستشــوقرار دهیــد و مقــدار آنهــا 
نبایــد بیشــتر از نیمــی از بــار شستشــو را بگیرنــد. لطفــا تنهــا یــک نوع لبــاس را شستشــو نکنیــد زیــرا ممکن اســت باعث عــدم تعــادل بار 

شــود. یــک یــا دو لبــاس مشــابه اضافــه کنید.
• لباس های کوچک مانند جوراب های ابریشمی و دستمال را باید داخل کیسه های توری برای شستن قرار دهید.

. قبــل از شســتن لباســهایی کــه دارای حلقــه هــای اســتیل  یــا فلــزی مــی باشــند، لطفــًا حلقــه هــا را برداریــد. اگــر انجــام ایــن کار ســخت 
اســت ، لطفــًا آنهــا را داخــل کیســه هــای تــوری مشــبک قــرار دهیــد تــا از افتــادن حلقــه هــا و گیــر کــردن آنهــا در شــکاف بیــن محفظــه 

هــای داخلــی و خارجــی جلوگیــری کنیــد.
• تمــام جیــب هــا را بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه خالــی هســتند. میــخ ، ســنجاق ســر ، کبریــت ، قلــم ، ســکه و کلیــد مــی توانند هم 

بــه ماشــین لباسشــویی و هم به لباســهای شــما آســیب برســانند 
• زیپ و سگکها را محکم کنید تا مطمئن شوید که این اقام به لباسهای دیگر گیر نمی کنند.

• قبــل از شستشــو بــا مالیــدن مقــدار کمــی شــوینده حــل شــده بــا آب بــر روی لکــه هــا و کثیفــی هــا  ، ماننــد یقــه و ســر آســتین ، مــی 
توانیــد بــه تمیــز شــدن آنهــا طــی شستشــو کمــک  کنیــد.

• الیه های محافظ درب را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ چیزی روی آنها نیست.
• اطمینان حاصل کنید که قبل از شستن هیچ چیز در دیگ وجود ندارد.

• مطمئن شوید که لباسها در دریچه گیر نکرده باشند ، زیرا باعث می شود که واشر محافظ درب صدمه ببیند.
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مواردی که خطــــا نیســت

درب نمی تواند باز شود
• برنامه در حال اجرا است.

• لباس بین درب و محافظ درب است.

بو می آید
• ممکن است بوی الستیک باشد. چون برخی از اجزاء از الستیک ساخته شده اند.

 هنگام شستشو و آبکشی، آب کمی وجود دارد.
•درام یا استوانه ی ماشین لباسشویی به آب کمی احتیاج دارد وقتی که کار می کند.

آب جاری وجود ندارد
• آیا شیر آب باز است؟

• آیا لوله ورودی منجمد است؟
• فیلترها مسدود شده اند؟
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جریان آب نیمه کاره است
• اگر سطح آب کاهش یابد ، شستشو به طور خودکار آب را تأمین خواهد کرد.

هنگام شستشو، آب به بیرون می ریزد 
• بررسی کنید که آیا ماده شوینده کف زیادی را تولید می کند . 

زمان باقی مانده تغییر کرده است
• اگر لباس در هنگام آبگیری در مرکز نیست ، زمان آبگیری تغییر خواهد کرد تا توزیع متعادل لباسها صورت بگیرد.

هنگام خشک کردن سر و صدای غیر طبیعی وجود دارد
• بررسی کنید که آیا کابل برق با کابین برخورد می کند.

• آیا مهره های حمل و نقل شل شده اند؟
• آیا سنجاق یا سکه در درام یا استوانه شستشو وجود دارد؟

عمل شستشو بعد از قطع برق انجام نمی شود
• شستشــو بعــد از قطــع بــرق متوقــف خواهــد شــد. وقتــی بــرق دوبــاره وصــل شــود، بــاز هــم هم نمــی توانــد بــه کار خــود ادامــه دهد. 

لطفــا دکمــه روشــن و خامــوش را فشــار دهیــد و برنامــه را دوبــاره راه انــدازی کنید.
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راه حــــل هامواردی که باید بررسی شوندعیب یا ایراد

شستشو نمی تواند شروع شود

• بررسی کنید که آیا دکمه روشن / خاموش 
را فشار داده اید؟

• آیا دوشاخه را بیرون کشیده اید؟ 
• آیا قطعی برق وجود دارد؟

• بررسی کنید که محافظ نشت را قطع 
کرده اید؟

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید
دو شاخه را وصل کنید

لطفا صبر کنید.
محافظ نشت را وصل کنید.

صفحه چرخش »UE« را نمایش می دهد

بررسی کنید که آیا مهره دستگاه جداشده 
است؟

آیا دستگاه به طور ثابت قرار می گیرد؟
• آیا لباس ها خیلی کوچک یا سبک هستند؟

• آیا قفل های زیر پایه سفت هستند؟

مهره ماشین را وصل کنید
دستگاه را در جای ثابت قرار دهید.

لباس بیشتری اضافه کنید
قفل ها را محکم کنید

آب به داخل جریان دارد
صفحه چرخش “IE” را نمایش می دهد

بررسی کنید که آیا شیر بسته است؟
• آیا منبع آب قطع شده است یا فشار آب

خیلی کم است؟
• آیا لوله های ورودی آب منجمد شده اند؟

• آیا فیلترها گرفته اند؟

شیر را باز کنید.

 لطفا صبر کنید.
برای یخ زدایی لوله ها از آب گرم استفاده کنید.

فیلترها را بیرون آورده و تمیز کنید.

آب به خارج جریان دارد 
صفحه چرخش “OE” را نمایش می دهد

• آیا لوله های خروجی خیلی باال قرار گرفته 
اند؟

آیا لوله های خروجی یخ زده است؟
• آیا لوله های خروجی مسدود شده اند؟

• آیا تخلیه کف مسدود شده است؟

لطفًا لوله های خروجی را کنار بگذارید
و اطمینان حاصل کنید که ارتفاع در فاصله یک متری است.

برای یخ زدایی لوله ها از آب داغ استفاده کنید.
شی خارجی را خارج کنید و لوله ها را پاک کنید

تخلیه کف را تمیز کنید.
مطمئن شوید که درب واقعًا بسته است.

راهنمــــــــــای عیب یابی
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راه حــــل هامواردی که باید بررسی شوندعیب یا ایراد

 »OE« مشکل درب  - صفحه نمایشگر
را نشان می دهد 

• مطمئن شوید که شستشو را بدون اینکه درب را 
مطمئن شوید که درب را بخوبی بسته ایدخوب ببندید شروع کرده اید.

بدون گرمایش است
لطفًا دو شاخه را بکشید و به خدمات پس از فروش اعتماد کنید و تماس بگیرید .صفحه نمایشگر »LE« را نشان می دهد

آب مداوم به داخل جریان دارد صفحه 
شیر آب را ببندید ، دو شاخه را بکشید . با مر کز خدمات تماس بگیریدنمایشگر »FE« را نشان می دهد

صفحه نمایشگر  وقتی درام شستشو 
نمی چرخد »LE« یا »CE« را نشان می 

دهد
شیر آب را ببندید ، دو شاخه را بکشید . با مر کز خدمات تماس بگیرید

کف زیادی است

• بررسی کنید که آیا مواد شوینده بیش از حد اضافه 
شده است؟

از مواد شوینده کم حبابی مخصوص ماشین 
لباسشوییهایی با درب جلو استفاده می کنید

مقدار معقولی از مواد شوینده را اضافه کنید.
 از مواد شوینده به درستی استفاده کنید.
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مشخصـــــات

7 کیلوگرمظرفیت شستشوی چرخشی

7 کیلوگرمظرفیت آبگیری چرخشی

بین 220 تا240ولت ، 50 هرتزولتاژ ورودی

300 واتتوان شستشوی

500 واتتوان خشک کن

1500 واتتوان گرمایش

1750 واتحداکثر توان

595*480*850 میلی مترابعاد خارجی

مشخصات و ویژگی ها بدون اطالع قبلی برای بهبود محصول قابل تغییر هستند.
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یادداشت
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