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  فهرست مطالب

 

  طالعات فنيا
  

 .مراجعه كنيد برچسب کنار دستگاه هب برق منبع

 ابعاد

  cm ۵/۵۹  عرض

 cm۸۵   ارتفاع .مراجعه كنيد برچسب کنار دستگاه به مصرف برق مجموع

  ٥٤   cm طول .مراجعه كنيد برچسب کنار دستگاه به فيوزخودکار

 لباس ميزان حداکثر
  kg ۷ :ي نخي وکتانلباسها

 kg۵/۲  :مصنوعي الياف
  ١ kg ريفو ظ ي پشميلباسها

  ۱  .........................................................................................................................اطالعات فني 

  ۲  .........................................................................................................................نكات ايمني 

  ۳ .............................................................................................................آماده سازي دستگاه 

  ۴  ........................................................................................................................نصب دستگاه 

  ۷  ...................................................................................................روش برطرف كردن لكه ها 

  ۱۰  .................................................................................................المللي روي لباسها  عالئم بين

  ۱۱ .......................................................................................................قسمتهاي مختلف دستگاه 

  ۱۲  ........................................................................................................................طريقه استفاده 

  ۱۴ ...................................................................................................عملكرد دکمه ها و ويژگيها 

  ۱۷  .................................................................................................................برنامه هاي شستشو 

  ۲۵  ........................................................................................................طريقه استفاده از شوينده 

  ۲۵  ..........................................................................................................نگهداري و تميز كردن 

  ۲۷  ..............................................................................................................................عيب يابي 

  ۲۹  ..........................................................................................................................پيامهاي خطا 

  ۳۳  ...............................................................................................................................نقشه برق 
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  ايمنينکات 

  .از آن استفاده هاي نامتعارف نكنيد طراحي شده است، در منزلتنها براي استفاده  ييلباسشواين  �

 .مي شودخطرناک بوده و منجر به آسيب رسيدن به کاربر و دستگاه  دستگاه ساختارهرگونه تغيير در  �

مراجعه شود (رعايت شود  يد اصول خاصيبابنابراين براي جابجايي و حمل آن ، زياد مي باشد دستگاهوزن  �

 .)يبه بخش آماده ساز

 .كار كنند آننبايد با  آشنا نيستند که با عملکرد دستگاه يفرادا �

 .ممنوع مي باشد دستگاههرگونه تغييري در سيستم آب و برق  �

 .زير دستگاه قرار نگيردبرق در در هنگام نصب مراقب باشيد که سيم  �

 ،همه وسايل بسته بندي و حفاظتي را خارج كنيد ،دستگاه ديدنيري از صدمه قبل از استفاده براي جلوگ �

 .آسيب جدي به دستگاه مي شودوارد آمدن عدم انجام اين کار منجر به 

 .ردجريان دا آنمطمئن شويد که هوا آزادانه در زير بايستي  قرار داردروي فرش يا موکت  ييلباسشواگر  �

 .تصال به زمين متصل گردددستگاه بايد به پريز داراي سيم ا �

 .از اتصال چند دستگاه به يك پريز مشترك خودداري نمائيد �

 .و شير آب را ببنديد جدا کردهدر پايان کار با دستگاه، دوشاخه را از پريز  �

دوشاخه هرگز سيم جدا کردن براي  .و يا آنرا نكشيد متصل نکردهبا دستان مرطوب دوشاخه را به پريز  �

 .بکشيداز پريز لكه خود دوشاخه را گرفته و ب ،را نكشيداتصال 

دارند را بشوييد و اگر در اين مورد شک داريد به برچسب  لباسشوييتنها لباسهايي که قابليت شستشو با  �

 ).شودمراجعه  ۱۰مندرج در صفحه  به جدول عالئم لباسها(لباس مراجعه كنيد

يبها خالي باشند زيرا اشياء محكم يا نوک تيز بررسي كنيد که همه ج دستگاهقبل از قرار دادن لباسها در  �

 .دنآسيبهاي جدي به دستگاه شووارد نمودن سکه، سوزن، ميخ، يا حتي سنگ مي توانند موجب  مانند

ابتدا لکه ها را با مواد شوينده پاك كرده و صبر  بلکه نشوييد، لباسشوييلباسهاي آلوده به مواد نفتي را با  �

 .بشوييد لباسشوييسپس آنها را با  ،شوند كنيد تا لباسها كامالً خشک

 دقيقه پس از اتمام شستشو يا خاموش کردن نمي توان  ۱را تا  دستگاهدرب توجه داشته باشيد كه  �

 .باز کرد

 .كنيد اريدنيروي اضافي روي درب خود كردنيا وارد  ييلباسشولباسها روي درب  قراردادناز  �
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 .آنرا تميز كنيد در صورت نياز را بررسي کرده و يخروجلتر في ،پس از شستشوي پرده و پارچه هاي بلند �

 .نمائيدمراجعه  مشتريان يسسرو به مركز اقدامي هرگز دستگاه را تعمير يا باز نكنيد و براي هر �

 .انجام شود مشتريان مركز خدماتمتخصص يا دوشاخه آسيب ديد، تعويض آن بايد بوسيله برق اگر سيم  �

 .ديجدا کنسكاري دوشاخه را از پريز يهرگونه سروانجام  قبل از تميزكردن و �

هنگام کار دستگاه در را رطوبت يد زيکن يروباز و مرطوب خوددار ياز قرار دادن دستگاه در مکانها �

  .رل پانل خودداري کنيدتهمچنين از پاشيدن آب به قسمت کن .شود يموجب بروز خطر م

انجام شود درغير اينصورت منجر به  انيخدمات مشترز مرکتعميركار مجاز فقط بايد بوسيله  دستگاهتعمير  �

 .وارد آمدن آسيبهاي جدي به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نيز باطل مي شود

براي شستشوي جوراب يا لباسهاي زير از يک عدد کيسه نخي استفاده کنيد بگونه اي که لباسها را در آن  �

  .قرار داده و کيسه را گره بزنيد

 .فقط بايد از قطعات اصلي استفاده شود اهدستگبراي تعمير  �

 حتماً دوشاخه را از برق کشيده و شيرهاي ورودي را ببنديدرا براي مدت طوالني نياز نداريد  دستگاهاگر  �

 .را نيمه باز بگذاريد تا هوا در داخل درام جريان داشته باشد دستگاههمچنين توصيه مي شود که درب 
   

  دستگاهآماده سازي 

  .دستگاه را از درون بسته بندي خارج نموده و كليه فومها و ديگر اجزاء بسته بندي را از آن جدا كنيدابتدا  -۱

 :لوازم همراه محصول را طبق ليست زير كنترل كنيد -۲

   

  

  

  
  

الستيکي  واشرهمراه براي جلوگيري از آسيبهاي ناشي از حمل ونقل، سه عددپيچ ب دستگاه به هنگام نصب �

در غير اينصورت در هنگام کار  که قبل از استفاده بايد آنها را جدا كرد شودصب مي پشت بدنه ن در

 .لرزش شديد و خرابي دستگاه مي شود ،موجب توليد سر و صدا

  .سوراخها قرار دهيدمحل پس از جدا کردن پيچها حتماً درپوشهاي پالستيکي را در  �
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 .را جابجا كنيدآن ر جاي خود قرار دهيد سپسرا دواشرها بايد دوباره پيچها و  دستگاهبراي جابجائي  �

  

  

  

  

  

   دستگاهنصب 

پايه تنظيم شدني  ۴پس از پيدا کردن مناسب ترين مکان براي قرار دادن دستگاه، سطح آنرا با استفاده از  �

 . تراز كنيد

در هنگام قرار دادن و تنظيم پايه ها مهره ها را بخوبي  �

 . محکم كنيد

و  کند مي صدا شده و تراز نباشد، در هنگام کارکردن حركت كرده و توليداگر دستگاه بخوبي نصب ن �

 . ممکن است آسيب ببيند

دهيد و  تکانجهت اطمينان از اينکه دستگاه درست تراز شده است، قسمت فوقاني دستگاه را به جلو  :توجه

 .مطمئن شويد که هيچگونه لقي وجود ندارد

 .يار سرد قرار ندهيدمكانهاي بس در را دستگاهتوصيه مي شود  �

 سانتيمتر۱۰سانتيمتر و پشت ۲چپ و راست : مقداري فضا در اطراف دستگاه در نظر بگيريد �

  
  

  

  
  

  ييلباسشو آب يلوله هاطريقه اتصال 

مجهز به دو ورودي آب هستند يكي را به شـير آب گـرم و ديگـري را بـه شـير آب سـرد        لباسشويي هايي کهدر 

د يـ ن مواقع بايسرد متصل کنيد، در ا يک لوله آب وجود دارد آنرا به ورودي آب در صورتيکه تنها .متصل كنيد

  .ه شودديک به دو استفا ريا از شيگرم مسدود شود  آب يورود
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فشار ورودي آب  نمائيد، بايستيتوصيه مي شود اگر از سيستم تقويت فشار آب ورودي استفاده مي  �

 .دستگاه بصورت دستي تنظيم شود

  

  عموليبراي شيرهاي آب م

 .رابط را از آن جدا سازيدد يد تا بتوانين بکشييرا پا يقه لوله ورودي .١

 .عدد پيچ اطراف رابط را آهسته باز کنيد تا جائيکه براحتي به شير آب متصل شود ٤سپس  .٢

 .پس از آن پيچهاي رابط را ببنديد تا محکم به شير متصل شود .٣

 .يچانيد تا محکم شودچسب دور رابط را باز کرده و قطعه پايين رابط را بپ .٤

 .دير آب متصل کنيرا به ش يده و لوله ورودين کشييرا پا يلوله وروديقه  .٥

د تا يساعت بچرخان يد و در جهت عقربه هايدستگاه متصل کن يرا به ورود يگر لوله وروديد يانتها .٦

  .محکم شود

  

  

  

  

  

  

  

  براي شيرهاي آب سرپيچ دار

 .ين صورت که رابط را بدور شير بپيچانيدلوله ورودي را به شير آب ببنديد بد .١

 .رابط ورودي استفاده کنيدد از يتوان يدر صورت لزوم م .٢

 .د تا محکم شوديمتصل کرده و بچرخان ييآب را به لباسشو يانتهاي ديگر ورود .٣
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رنگ  شير آب را باز كنيد و اجازه دهيد مقدار زيادي آب خارج شود تا اينكه يپس از اتصال لوله ورود �

 .نه رسوبات و ناخالصي نداشته باشدآن شفاف شده و هيچگو

لوله تخليه را از پالستيک لوازم جانبي خارج کرده و به خروجي تخليه موجود در پشت دستگاه متصل  �

  .نماييد

 .اشدازسطح زمين ارتفاع داشته ب سانتيمتر ۱۰۰ وحداکثرسانتيمتر  ۶۰لوله تخليه آب بايدحداقل  �

را بر  براي تخليه مي توان نگهدارنده لوله نزديكي دستگاه وجود ندارد،در  تخليه فاضالبدرصورتيكه لوله  �

   .روي لبه دستشويي قرار داد

از  سر لوله تخليه نبايد در آب فرو رود، همچنين در صورت بلند کردن لوله تخليه طول آن نبايد بيشتر :توجه

  .شود متريسانت١٠٥
 
  

  

  

  

  

  اتصال به برقطريقه 

) قرار دارد ييلباسشو کناربرچسبي که در (ن شويد که ولتاژ نوشته شده بر روي برچسب اطالعات فنيمطمئ �

  .با ولتاژ منزل شما مطابقت داشته باشد

 .پريزها و سيمهاي برق بايد توانائي ارائه حداکثر بار الكتريكي را داشته باشند �

   .بايد داراي سيم اتصال به زمين باشدپريز  �
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 .د با رابط يا سه راهي به پريز متصل شودنباي ييلباسشو �

       چنانچه پريز برق به سيستم ارت ساختمان متصل است ديگر نيازي به سيم ارت اضافي نمي باشد در �

يك سيم ارت اضافي پشت دستگاه در باالي آن بسته شده و سر ديگر سيم به غير اينصورت بايد 

 ).سرويسکار مرکز مجاز خدمات مشتريان انجام شود اينکار بايد حتماً توسط(متصل شود )ارت(زمين

  .دوشاخه بايد در محلي باشد كه دسترسي به آن آسان باشد �
  

  که ها لبرطرف كردن  روش

خيساندن عمليات  .ن برديساندن از بيا خيش شستشو يات پيد با عملياد و سخت را بايز يهايلکه ها و آلودگ

پيش شستشو به سست کردن آلودگيها  .يا سبزه را آسانتر مي کندلکه بري لکه هاي پروتئيني مثل خون، شير 

  .قبل از شستشو کمک مي کند

  .آب داغ موجب تثبيت شدن لکه ها مي شود ،جهت خيساندن لباسها حتماً از آب ولرم استفاده کنيد

  .سعي کنيد لکه ها را همان زمانيکه بوجود مي آيند ازبين ببريد

که آيا لباس رنگ ثابت مدت زمان ايجاد لکه، نوع لباس و اين ،دا نوع لکهقبل از برطرف کردن لکه ها ابت

  .است يا خير را مشخص کنيد

  .بسرد يا ولرم تميز کنيدآلکه ها را با 

      از سفيد کننده اي استفاده کنيد که لباس را خراب مواد سفيد کننده است، هنگاميکه نياز به استفاده از 

  .نمي کند

از بين برد و نياز به شستشو با دست نيز دارند، براي اينكار  ييلباسشوبا  ييتنهابه ا نمي توان بعضي از لکه ها ر

از گوشه لکه (قبل از برطرف كردن هرگونه لکه با دست، ابتدا اينکار را بر روي گوشه اي از لباس انجام دهيد

). ه بدور لکه جلوگيري مي شودشروع کرده و به داخل آن نفوذ کنيد، با اين روش از بوجود آمدن حلقه سيا

  :چند روش از بين بردن لکه ها در زير آورده شده است

با استفاده از پارچه ضخيمي واکس را پاک كنيد سپس زير و روي لباس دوتکه کاغذ جذب كننده : واکس

)Absorbent paper (قرار دهيد و اتوي داغ را روي آن بگذاريد.  

مراقب باشيد . لباس را تميز كنيد الكل سفيدده از پارچه نرم آغشته به با استفا:  جوهر خودکار وامثال آن

  .که لکه پخش نشود
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مقداري مايع سفيد  ييلباسشواگر لباس قابليت شستشو با مواد سفيد کننده را دارد، به : لکه هاي سياه و كثيف

 ١٠ آب اكسيژنهباس را در و يا قسمت كثيف ل) مراجعه كنيد شستشوبه جدول و برنامه هاي (کننده اضافه كنيد

  .دقيقه قرار دهيد ١٥تا  ١٠بمدت 

را روي لکه قرار داده و با اتوي نسبتاً داغ اتو  ١٠ آب اکسيژنهپارچه آغشته به محلول  :عالئم زرد ناشي از اتو

  .کنيد

ار بر روي لکه آبليمو و نمک ريخته و آنرا در آفتاب قر :)ناشي از قسمتهاي فلزي لباس(عالئم زنگ زدگي

  .دهيد و سپس بصورت عادي بشوييد

بر روي آن مقداري يخ قرار دهيد وتا آنجا که ممکن است آدامس را جدا كنيد سپس با پارچه پنبه اي : آدامس

 .آنرا پاک كنيد) الک پاک کن(آغشته به استون

رت عادي و بصو تميز کنيد )متيل تربانتين(رنگهاي تازه را پاک کرده و با مواد خشک شويي: يروغن رنگ

  .بشوييد

  .دييبشو يکرده و بصورت عاد يکه رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکشيهنگام :کيرنگ پالست

لکه هاي . لکه هاي روي لباسهاي پشمي يا پنبه اي را مي توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کرد: رژلب

  .روي لباسهاي ابريشمي نياز به تري کلرواتيلن دارد

اي کاغذ جذب كننده روي قسمت لکه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بماليد و مرتباً کاغذ  تکه: الک

  .را تعويض نماييد و اين عمل را تا زمان از بين رفتن لکه ادامه دهيد

  .مقداري کره تازه روي لکه بماليد و مدتي آنرا به حال خود رها كنيد سپس با روغن تربانتين آنرا پاک كنيد: قير

  .ي شوينده آنزيم دار بخيسانيدوکمي استن بر روي لکه بماليد سپس آنرا در آبسرد حا: لکه سبزه وچمن

  .آنرا در آب نمک بخيسانيد و با صابون بشوييداگر هنوز لکه باقيست و  فوراً با آب سرد بشوييد: خون

لکه باقيست با استفاده از کمي اگر هنوز . آنرا در آبسرد حاوي شوينده آنزيم دار بخيسانيد: شکالت/کاکائو

  .شوينده شسته و با آبسرد آب بکشيد

اگر هنوز لکه باقيست با استفاده از . فوراً لباس را بطور عمودي در آب قرار دهيد و با آبسرد آب بکشيد :قهوه

  .بشوييد) تا جائيکه جنس لباس اجازه مي دهد(کمي شوينده و آبگرم

  .اگر هنوز لکه باقيست با استن آنرا از بين ببريد. و بصورت عادي بشوييدبا آبسرد آبکشي کرده  :بستني/خامه
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اگر هنوز لکه باقيست با استن تميز کرده يا . شسته و با آبسرد آب بکشيد ديقسمت مورد نظر را با سرکه سف :عطر

  .آنرا با شوينده آنزيم دار بخيسانيد

  .آبکشي کرده و بصورت عادي بشوييد با شوينده آنزيم دار در آب سرد بخيسانيد سپس :تخم مرغ

  .فوراً با آبسرد آبکشي کنيد سپس کمي شوينده بر روي لکه ريخته و بصورت عادي بشوييد :ميوه

ز کردن را شروع کنيد بدين يقسمت لکه دار را بروي کاغذ جاذب قرار دهيد و از پشت آن تم :روغن/گريس

  .صورت معمولي بشوييدصورت که با استن يا مايع خشک شويي تميز کرده و ب

. با آبگرم و شوينده بشوييد سپس روي آن آبليمو ريخته و در آفتاب قرار داده و بصورت عادي بشوييد :کپک

  .اگز هنوز لکه باقيست و مشکلي براي لباس بوجود نمي آيد از سفيد کننده استفاده کنيد

ز هنوز لکه باقيست با کمي شوينده آنرا اگ. لجنهاي خشک را با مسواک جدا کنيد و با آبسرد آب بکشيد :لجن

  .تميز کنيد و بصورت عادي بشوييد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10    .جدول زير راهنماي عالئم لباسها مي باشد. قبل از شستشوي لباسها به برچسب آنها توجه كنيد
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  مختلف دستگاه يقسمتها

  

  

  

  

  

  

  

  )خاموش/روشن( Power دکمه .١

 )موقتتوقف /شروع(Start/Pauseدکمه  .٢

 )تنظيم عملکردهاي اضافي(Optionدکمه  .٣

 )زمان تاخير(Delay Timeدکمه  .٤

 )صرفه جويي در زمان( Save Timeدکمه  .٥

 )تنظيم سرعت چرخش(Spinدکمه  .٦

 )درجه حرارتتنظيم (Tempدکمه  .٧

  کشو جاپودري .٨

    ولوم تنظيم برنامه هاي شستشو .٩

  صفحه نمايش .١٠

 )درجه١٨٠ دن تاقابليت بازش با(دستگاهدرب   .١٢                            سيم و دوشاخه .١١

 پايه هاي تنظيم شدني. ١٤                                  لوله تخليه .۱۳

 فيلتر .۱۵

 1051/1052/1053/1251/1252/1253/1451/1452/1453مدلهاي سري

 1041/1042/1043/1241/1242/1243/1441/1442/1443مدلهاي سري
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  يقه استفادهطر

را بدون لباس استفاده كنيد، با اينكار از   ييلباسشوقبل از اولين استفاده توصيه مي شود که يكبار  :هشدار

  .آن مطمئن مي شويددرست کار کردن و تميز بودن 

  :نکات ضروري قبل از شروع شستشو

 . شير آب بايد باز بوده و لوله آب در مکان مناسبي باشد. مطمئن شويد که لوله ها بدرستي متصل شده اند �

 .آنها جدا كنيد لباسها را بر اساس جنس �

 .قبل از انجام شستشو مطمئن شويد که جيبهاي لباسها خالي مي باشد �

 .ا ترميم كنيدپارگي لباسها ر �

 .زيپها، گيره ها يا قالبهاي لباسها را ببنديد �

  .لکه ها را پاک كنيد �

  

  

  

  

  

  جداسازي لباسها

 .جدا سازي لباسها بايد بر اساس جدول زير صورت پذيرد �

  

  

  

  

  

  

  

  

  معيارهاي جداسازي البسه

  کثيفي پايين/  کثيفي متوسط/ بسيار کثيف  ميزان کثيفي

  تيره/ روشن/ سفيد  رنگ

  غيرپرزده/ پرزده  ميزان پرز
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  يين لباسها در لباسشودقرار دا

ز ين تميدر آب داخل درام حرکت کنند تا بهتر يد براحتيلباسها با. ديدر دستگاه قرار ده يلباسها را به آرام �

 .شودانجام  يو ضد چروک يشدگ

ز شدن يتگاه موجب تمم نادرست دسياد پرکردن و تنظيز. ديزيدر دستگاه لباس بر يبه اندازه مناسب و کاف �

        چروک زياد، ايجاد پرز زياد و پارگي و خرابي لباسها بعلت کشيدگي و فشار زياد به لباس ، يناکاف

 .مي شود

نبودن  باالنس. باالنس شود ييد تا لباسشويک چرخه قرار دهيکوچک و بزرگ را با هم در  يلباسها �

 .لباسشويي موجب لرزش در هنگام چرخش مي شود

 .ريخته ايد مدت زمان شستشو را کوتاه انتخاب کنيد دستگاهميکه لباس کمي را در هنگا �

در اين مواقع بايد مقدار . ه حجم زياد لباس استفاده کنيدمبراي کاهش چين و چروک از تنظيمات برنا �

  .م موجود باشد تا لباسها براحتي در آب موجود در دارم حرکت کنندارفضاي کافي در د

  شستشو

  :مورد نظر را انجام خواهد داد يشستشوبرنامه  ييلباسشو ،دستورالعمل زير با انجام

  .را باز كنيد دستگاهدرب  .۱

 ).مطابق با روش فوق(قرار داده و درب را ببنديد دستگاهباسها را در ل .٢

با  که بيش از اندازه آب جذب مي کند راتوصيه مي شود که لباسهايي . نكنيدرا بيش از اندازه پر  دستگاه :توجه

  ).مثل پتو(دست بشوييد

استفاده از شوينده مراجعه  به قسمت مربوط به(و مايع نرم کننده را در محفظه شوينده بريزيد شستشوپودر  .٣

  .و کشو جاپودري را ببنديد) كنيد

يد مخصوص لباسشويي از پودري استفاده كنيد كه كف زياد توليد نمي كند، همچنين مايع نرم كننده با :توجه

  .)رديگ يصورت نم يات شستشو و خشک کن بدرستيش از حد عمليد کف بيدر صورت تول(باشد اتوماتيك

تا دستگاه روشن شود سپس ولوم تنظيم برنامه شستشو را  را فشار دهيد Powerدکمه  بکاربراي شروع  .۴

ه و ساير تنظيمات را اعمال کنيد و در آخر براي شروع شستشو دکم بچرخانيدبر روي برنامه مورد نظر 

Start/Pause را فشار دهيد. 
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 پايان شستشو

  .خاموش كنيد Powerرا بوسيله فشار دادن دکمه  دستگاهدر پايان شستشو،  .١

 .لباسها را خارج كنيد .٢

 .با دستان خشک دوشاخه را از پريز بكشيد .٣

 .شير آب را ببنديد .٤

 .جريان داشته باشد درام هوا درون محفظه را نيمه باز بگذاريد تا دستگاهدرب  .٥
  

 و ويژگيها دکمه هاعملکردهاي 

  
Power             )رود يخاموش کردن دستگاه بکار م/جهت روشن): خاموش/روشن. 

Start/Pause )يجهت شروع و توقف موقت چرخه شستشو استفاده م :)توقف موقت/شروع 

شار دهيد سپس هنگاميکه در حين چرخه شستشو قصد تغيير برنامه را داريد ابتدا اين دکمه را ف .شود

  .برنامه را تنظيم کرده و مجدداً اين دکمه را فشار دهيد

ولوم را چرخانده تا بر روي برنامه مورد نظر تنظيم شود با ): ولوم تنظيم برنامه هاي شستشو(

براي اطالعات بيشتر در مورد انتخاب . انتخاب برنامه چراغ مربوط به آن روشن مي شود

 . مه هاي شستشو مراجعه کنيدبرنامه مناسب به قسمت برنا

 

Temp       )ت را مي توانيد از ردرجه حرا. جهت تنظيم درجه حرارت بکار مي رود): تنظيم درجه حرارت

 .تيگراد تنظيم کنيدندرجه سا ۹۵آبسرد تا 

  

Spin              )جهت تنظيم سرعت خشک کن استفاده مي شود): م سرعت چرخشيتنظ. 

Rinse Hold :خاب اين عملکرد دکمه جهت انتSpin با انتخاب اين عملکرد لباسها . را دوبار فشار دهيد

بصورت غوطه ور در آب در مي آيند بدين صورت که پس از انجام آبکشي دستگاه وارد چرخه خشک کن 

را فشار  Spinمي بايست که مجدداً دکمه جهت ادامه چرخه شستشو . نشده و لباسها در آب غوطه ور مي شوند

  .يدده
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No spin  : اگر هيچگونه تنظيماتي جهت خشک کن اعمال نشود پس از انجام آبکشي و تخليه دستگاه متوقف

-1253-1252-1251-1053-1052-1051(دور است ۱۲۰۰و  ۱۰۰۰فقط براي مدلهاي  .مي شود

1041-1042-1043-1241-1242-1243(  

مين مسئله باعث كاهش لرزش لباسشويي     مي باشند كه ه) Direct drive(دور بدون تسمه  ۱۴۰۰مدلهاي 

  .مي شود

Spin only  :اگر تنها قصد داريد که از خشک کن دستگاه استفاده کنيد اين عملکرد را انتخاب کنيد.  

  

 ): يانتخاب يعملکردها(            

 Crease Care  :عملکرد  نيد از ايتوان يند خشک کن ميدر اثر فرا ااز چروک شدن لباسه يريجهت جلوگ

  .دياستفاده کن

Rinse+  :ابد ي يش ميافزا يو مقدار آب مصرف يباشد که با انتخاب آن زمان آبکش ياضافه م يعملکرد آبکش

  .شود ينده از لباسها مين رفتن بهتر آثار شويو موجب از ب

Pre-Wash  :تفاده لباسها خيلي کثيف مي باشند از اين عملکرد اس رعمليات پيش شستشو مي باشد که اگ

با انتخاب اين گزينه دستگاه يک شستشو و . تنها براي لباسهاي پنبه اي و الياف مصنوعي استفاده مي شود. کنيد

  .خشک کن اضافي را قبل از شستشوي اصلي انجام مي دهد

Time Save)شستشو در کمترين زمان ممکن انجام  ،در همه برنامه ها): صرفه جويي در زمان     

هنگاميکه اين عملکرد . دقيقه کاهش مي يابد ۱۰انتخاب اين گزينه زمان شستشو تا مي شود اما با 

      اين عملکرد در برنامه هاي شستشوي لباسهاي . آيکون آن شروع به چشمک زدن مي کند مي شود انتخاب

  .قابل استفاده استپنبه اي، الياف مصنوعي و شستشوي باصرفه 

  

              Time Delay)اگر قصد داريد که لباسشويي . جهت تنظيم زمان تاخير استفاده مي شود): تاخير زمان

م يساعت قابل تنظ ۱۲تا  ۲ن زمان از يا .در زمان خاصي شروع بکار کند مي توانيد زمان مورد نظر را تنظيم کنيد

     دکمهو انتخاب برنامه مورد نظر، ست پس از روشن کردن دستگاه يبا يم مدت زمان ميجهت تنظ .است

Time Delay دکمه  سپسد يد تا به زمان مورد نظر برسيرا فشار دهStart/Pause ديرا فشار ده. 

  .توجه داشته باشيد که زمان تاخير شامل مدت زمان خود برنامه نيز مي باشد
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  برنامه هاي شستشو

، يريآبگ ر، سه باياصل يط شستشويبا شرا( يپنبه ا يلباسهاشستشوي د برنامه يکن يوشن مرکه دستگاه را يزمان

اعمال شده و بر روي  کيبطور اتومات) گراديدرجه سانت ٤٠آب  يقه و دمايدور در دق ٨٠٠ ورا دخشک کن ب

   .صفحه نمايش داده مي شود

  

ويژگيهاي 

  قابل انتخاب

حداکثر 

مقدار لباس 

)Kg(  

 برنامه  نوع لباس دماي مناسب

+ ش شستشوپي

+ آبکشي 

  ضدچروک

 C°60 ٧حداکثر  

(95°C) 

لباسهاي سفيد پنبه اي، کتاني، حوله و ملحفه 

  .و مانند آن
 لباسهاي

پنبه اي  + پيش شستشو 

+ آبکشي 

 ضدچروک

 C°40 ٧حداکثر  

(60°C,30°C) 

پيراهن، لباس شب، (لباسهاي رنگ ثابت

و همچنين ) لباس راحتي، لباسهاي زير

  فيد با کثيفي کملباسهاي پنبه اي س

+ پيش شستشو

+ آبکشي 

 ضدچروک

  همانند برنامه شستشوي لباسهاي پنبه اي C°60 ٧حداکثر  
شستشوي 

 باصرفه

+ پيش شستشو

+ آبکشي 

 ضدچروک

 C°40 ۵/۱کمتر از 

(60°C,30°C) 

لباسهاي از جنس پلي آميد، اکريليک و پلي 

 استر

لباسهاي الياف 

 مصنوعي

+ آبکشي

  ضدچروک
 آبسرد ۱کمتر از 

لباسهاي ظريف و حساس که به آساني صدمه 

مي بينند مثل لباسهاي ابريشمي، پرده ها و 

.غيره  

لباسهاي 

 ظريف

+ آبکشي

  ضدچروک
 آبسرد ۱کمتر از 

لباسهاي پشمي خالص که قابل شستشو با 

  لباسشويي هستند

لباسهاي 

 پشمي

+ آبکشي

  ضدچروک
 (C°30)آبسرد  ۱کمتر از 

تنها براي لباسهاي ظريف و  پشمي استفاده 

  .مي شود

شستشوي 

 دستي

+ آبکشي

  ضدچروک
   C°30 ۱کمتر از 

40°C) لباسهاي رنگي با مقدار کثيفي کم )وآبسرد 
شستشوي 

 سريع



 18

راي بپيش شستشو را . توصيه مي شود که حتماً از پيش شستشو استفاده شود ف هستنديار کثياگر لباسها بس .١

 .ده کردبرنامه لباسهاي پنبه اي و الياف مصنوعي مي توان استفا

  انجام  و زمان طوالني تري دستگاه شستشو را با درجه حرارت پايينتر ،با انتخاب برنامه شستشوي باصرفه .٢

  .مي دهد در نتيجه در مصرف انرژي گرمايي صرفه جويي مي شود
  

  برنامه شستشوي لباسهاي پنبه اي
  

۱  

  .ريخته و درب را ببنديد شوينده و نرم کننده را در جاپودري ،لباسها را در دستگاه قرار داده

          درصورت استفاده از مايع. ديزيش شستشو بريو پ ياصل يپودر را در قسمت شستشو :توجه

و هستيد پودر را در شتاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxزير سطح آنرا تا بايد  ،نرم کننده

  .قسمت پيش شستشو بريزيد

  .نيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيداگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده ک

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

اگر پس از روشن کردن دستگاه . قرار دهيد Cottonولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

  .انتخاب مي شود  Cottonدهيد بطور اتوماتيک برنامه را فشار  Start/Pauseدکمه 

مرتبه  ۳و  دور در دقيقه ۸۰۰: درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۴۰: درجه حرارت

  .بطور اتوماتيک انتخاب مي شودآبگيري 

درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دکمه هاي مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، 

  .کرده يا تغيير دهيدرا انتخاب ) مثل آبکشي اضافه و ضدچروک(بيعملکردهاي انتخا

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 
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درجه سانتيگراد را انتخاب  ۹۵و  ۶۰، ۴۰، ۳۰براي برنامه هاي لباسهاي پنبه اي مي توانيد درجه حرارت  �

 .کنيد

  .و، آبکشي اضافه و ضدچروک را انتخاب کنيدشبا اين برنامه مي توانيد عملکردهاي پيش شست �

  آبسرد وارد دستگاه  يه مقداريد در زمان تخليگراد انتخاب کرديدرجه سانت۹۵اگر درجه حرارت را  :طاحتيا

  .دهد يب داغ را کاهش مآشده و خطر تماس با  يآب خروج يل دماين عمل موجب تعديا. شود يم
  

  باصرفه يبرنامه شستشو
  

۱  

  .اپودري ريخته و درب را ببنديدلباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در ج

درصورت استفاده از مايع نرم . پودر را در قسمت شستشوي اصلي و پيش شستشو بريزيد :توجه

و هستيد پودر را در قسمت شتاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

  . قرار دهيد Ecoولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه  ۳و دور در دقيقه  ۸۰۰: درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۶۰: درجه حرارت

  .بطور اتوماتيک انتخاب مي شود يآبگير

درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دکمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهاي 

  .را انتخاب کنيد) مثل آبکشي اضافه و ضدچروک(انتخابي

۴  
و  را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 . درجه را انتخاب کرد ۶۰توان درجه حرارت  ين برنامه تنها ميدر ا �

  .اين برنامه مي توانيد تنها عملکردهاي آبکشي اضافه و ضدچروک را انتخاب کنيد با �
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  لباسهاي الياف مصنوعي يبرنامه شستشو
    

۱  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديد

صورت استفاده از مايع نرم در. پودر را در قسمت شستشوي اصلي و پيش شستشو بريزيد :توجه

و هستيد پودر را در قسمت شتاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .ا نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوندر "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

  . قرار دهيد Syntheticولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه

بار  ۳و دور در دقيقه  ۸۰۰: درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۴۰: درجه حرارت

  .شود بطور اتوماتيک انتخاب ميآبگيري 

استفاده از دکمه هاي مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش،  درصورت نياز مي توانيد با

  .را انتخاب کنيد) و پيش شستشو مثل آبکشي اضافه و ضدچروک(عملکردهاي انتخابي

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 . درجه را انتخاب کرد ۶۰و  ۴۰، ۳۰ هايدرجه حرارت در اين برنامه مي توان �

 .باشدکيلوگرم  ۵/۱توجه داشته باشيد که مقدار لباسها کمتر از  �

  .با اين برنامه مي توانيد عملکردهاي پيش شستشو، آبکشي اضافه و ضد چروک را انتخاب کنيد �
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  فيلباسهاي ظر يبرنامه شستشو
  

۱  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديد

درصورت استفاده از مايع نرم . ريزيدپودر را در قسمت شستشوي اصلي و پيش شستشو ب :توجه

و هستيد پودر را در قسمت شتاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "ت صفحه نمايش عالم

۳  

  . قرار دهيد Delicateولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

بطور مرتبه آبگيري  ۲و دور در دقيقه  ۴۰۰: آبسرد، سرعت چرخش دور خشک کن :درجه حرارت

  .اتوماتيک انتخاب مي شود

مثل (استفاده از دکمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهاي انتخابيدرصورت نياز مي توانيد با 

  .را انتخاب کنيد) آبکشي اضافه و ضدچروک

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و دستگاه  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseچرخه شستشو، دکمه مات در وسط ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 .ف را انجام داديظر يلباسها يتوان برنامه شستشو يتنها با آبسرد م �

 .دقيقه را نمي توان براي لباسهاي ظريف انتخاب کرد دور در ۱۴۰۰،  ۱۲۰۰،  ۱۰۰۰سرعت خشک کن  �

  .تنها عملکردهاي آبکشي اضافه و ضدچروک را مي توان انتخاب کرد �

  .کيلوگرم باشد ۱توجه داشته باشيد که مقدار لباسها کمتر از  �
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  يلباسهاي پشم يبرنامه شستشو
  

۱  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديد

درصورت استفاده از مايع نرم . سمت شستشوي اصلي و پيش شستشو بريزيدپودر را در ق :توجه

شو هستيد پودر را در قسمت تاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

  . قرار دهيد Woolولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

بطور مرتبه آبگيري  ۲دور در دقيقه و  ۴۰۰: آبسرد، سرعت چرخش دور خشک کن: درجه حرارت

  .اتوماتيک انتخاب مي شود

مثل (درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دکمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهاي انتخابي

  .را انتخاب کنيد) آبکشي اضافه و ضدچروک

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و دستگاه  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 .را انجام داد پشميتنها با آبسرد مي توان برنامه شستشوي لباسهاي  �

 .كردانتخاب  پشميلباسهاي  دقيقه را نمي توان براي دور در۱۴۰۰،  ۱۲۰۰،  ۱۰۰۰سرعت خشک کن  �

 . تنها عملکردهاي آبکشي اضافه و ضدچروک را مي توان انتخاب کرد �

 .کيلوگرم باشد ۱توجه داشته باشيد که مقدار لباسها کمتر از  �

مي کند  اين پودر کف زيادي توليد  توجه کنيداز پودر شستشوي مخصوص لباسهاي پشمي استفاده کنيد  �

  .بيش از اندازه پودر نريزيدبنابراين مراقب باشيد که 
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  يدست يبرنامه شستشو
  

۱  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديد

درصورت استفاده از مايع نرم . پودر را در قسمت شستشوي اصلي و پيش شستشو بريزيد :توجه

شو هستيد پودر را در قسمت تاگر فقط خواهان پيش شس .بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

  . قرار دهيد Hand washاب برنامه شستشو را بر روي برنامه ولوم انتخ

بطور مرتبه آبگيري  ۳و دور در دقيقه  ۴۰۰: آبسرد، سرعت چرخش دور خشک کن: درجه حرارت

  .اتوماتيک انتخاب مي شود

درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دکمه هاي مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، 

  .را انتخاب کنيد) آبکشي اضافه و ضدچروک مثل(عملکردهاي انتخابي

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ير تنظييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 .را انجام داد يگراد مي توان برنامه شستشوي دستيدرجه سانت ۳۰تنها با آبسرد و آب  �

انتخاب  يدست برنامه شستشويدقيقه را نمي توان براي  ردور د۱۴۰۰،  ۱۲۰۰،  ۱۰۰۰خشک کن سرعت  �

 .کرد

 . مي توان انتخاب کرد تنها عملکردهاي آبکشي اضافه و ضدچروک را �

 .هستند را با اين برنامه بشوييد Hand washتنها لباسهايي که داراي عالمت  �
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  سريع يبرنامه شستشو
  

۱  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم کننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديد

درصورت استفاده از مايع نرم . پودر را در قسمت شستشوي اصلي و پيش شستشو بريزيد :توجه

و هستيد پودر را در قسمت شتاگر فقط خواهان پيش شس. بريزيد Maxکننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد کننده استفاده کنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

۲  
  .را فشار دهيد Powerدکمه 

  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

۳  

  . قرار دهيد Quickولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه  ۲و  دور در دقيقه  ۸۰۰: درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۳۰: درجه حرارت

  .بطور اتوماتيک انتخاب مي شودآبگيري 

با استفاده از دکمه هاي مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، درصورت نياز مي توانيد 

  .را انتخاب کنيد) مثل آبکشي اضافه و ضدچروک(عملکردهاي انتخابي

۴  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دکمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري کرده و شستشو آغاز مي شود

  :توجه

ر ييمات را تغيد، تنظيرا فشار ده Start/Pauseمات در وسط چرخه شستشو، دکمه ينظر تييجهت تغ �

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دکمه 

 .باشد ير ميامکان پذدرجه سانتيگراد  ۴۰و   ۳۰آبسرد و آب ن نوع برنامه با يا ياجرا �

 . کردتنها عملکردهاي آبکشي اضافه و ضدچروک را مي توان انتخاب  �

  

  خشک کن  فقط
  

  .لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را ببنديد  ۱

  .را فشار دهيد Powerدکمه   ۲
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  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

  .را فشار دهيد Spinدکمه   ۳

  .را فشار دهيد Start/Pauseدکمه  خشک کنجهت شروع چرخه   ۴
  

  استفاده از شويندهطريقه 

             .قسمتي براي شوينده ها مي باشد  ٣داراي يك محفظه  ييلباسشو

   .پيش شستشو يا خيساندنات يعملبراي  شستشومحل پودر  :  ۱

 .شستشوي اصليات يعملبراي  شستشومحل پودر :  ۲

 .محل مايع نرم کننده، افزودنيهاي معطر و سفيد کننده  :  ۳

. بهمراه شوينده از ماليم کننده آب استفاده كنيد ،آب سخت باشستشو با مايع شوينده در مناطقي  رايب :توجه

      در مقابل رسوبات كلسيم  دستگاه يي دهد و همچنين محافظي براي اجزااين امر تاثير شستشو را افزايش م

  ).٢قسمت(ماليم کننده آب در محفظه شستشوي اصلي ريخته مي شود. مي باشد

زيرا (استفاده كنيد اتوماتيك لباسشويي ماشين و شوينده هاي مايع مخصوص شستشوتنها از پودرهاي  :توجه

قوطي مواد درج شده بر روي  (شوينده بايد براساس توصيه کارخانه سازنده قدارم .)مي کنندتوليد کف کمتري 

  .باشد) شوينده

 قداروتاثير منفي بر روي شستشو دارد، همچنين م استفاده بيش از حد از شوينده موجب توليد کف زياد شده

  .خيلي کم شوينده اثر شستشو را کم خواهد کرد

استفاده بيش از حد از نرم کننده موجب مي شود که نرم کننده زودتر وارد چرخه شستشو شود و موجب لکه 

  .گرفتن لباسها شود

  .شيدهنگاميکه دستگاه در آبگيري است هرگز کشو جاپودري را بيرون نک

  .هرگز بطور مستقيم نرم کننده را روي لباسها نريزيد

  

  و تميز كردننگهداري 

. تميز گردد رتببصورتي ساخته شده که حداقل نگهداري را نياز دارد، با اين وجود دستگاه بايد بطور م دستگاه

  .بسته استقبل از تميز کردن مطمئن شويد که دوشاخه از پريز كشيده شده و شير آب 
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مراه صابون استفاده ه تنها از پارچه مرطوب به و را با پاک کننده هاي شيميايي تميز نكنيد دستگاههرگز  :هشدار

   .كنيد
  

   لباسشويي تميز کردن

  .را کمي باز بگذاريد تا قسمتهاي الستيكي خشک شوند دستگاهدر پايان شستشو، درب 

  . لهاي ساينده استفاده نكنيداز مواد و محلو. بدنه و اجزا را با پارچه مرطوبي تميز كنيد

شوينده در داخل  تريل يليم ٥٠٠ن را با يد کننده کلريتر محلول سفيل يليم٢٥٠ ييز کردن داخل لباسشويجهت تم

در صورت نياز مي توانيد اين عمليات را مجدداً انجام (دستگاه بريزيد سپس يک چرخه شستشو را انجام دهيد

  ).دهيد
  

   يورود تميز کردن فيلتر

 .ديرا جدا کن يرا بسته و لوله ورود ير آب وروديش .١

 .فيلتر را خارج کنيد .٢

 .با يک مسواک آلودگيها و جرمها را از فيلتر پاک کنيد .٣

  

  

  

  

  

   يخروج تميز کردن فيلتر

در حال کار کردن است  دستگاههنگاميكه . خالي است دستگاهمطمئن شويد که  تميز كردن فيلترقبل از  :هشدار

  .مچنين در موقع تخليه آبگرم مراقب باشيدهاز آب است فيلتر را خارج نكنيد و ر يا زمانيكه پ

 .بوسيله يک سکه درپوش پمپ را باز کنيد و لوله تخليه را از محل خود خارج کنيد .١

پس از آنکه مطمئن . يک عدد کاسه زير لوله تخليه قرار دهيد و سرپيچ آنرا باز کنيد تا آب خارج شود .٢

 .در دستگاه نيست فيلتر را باز کنيدشديد ديگر هيچ آبي 
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و آنرا در  بستهپرزها و هر جسم خارجي که در فيلتر وجود دارد را خارج کرده سپس سرپيچ لوله تخليه را  .٣

  .و درب را ببنديد ادهمحل خود قرار د

  

  

  

  
  

  تميز کردن جاپودري

 .قي مي ماندبا يپودرننده در جاکنده و مواد نرم يآثار شو يياستفاده از لباسشوپس از چند بار  �

 .و مسواک نرم تميز کنيدپودري را هر از چندگاهي با آب اجبهتر است  �

درصورت نياز مي توانيد جاپودري را کامل از لباسشويي خارج کنيد بدين صورت که زبانه قطعه الحاقي  �

 .موجود در جاپودري را به پايين فشار داده و جاپودري را خارج کنيد

 .پودري را در جاي خود قرار دهيد و يک چرخه آبکشي را انجام دهيدجا ،پس از تميز کردن �

  

  

  

  

  عيب يابي 

، موارد زير انيمشتر در حال کار کردن ناگهان متوقف شد قبل از مراجعه به مرکز سرويس خدمات دستگاهاگر 

   .را بررسي كنيد

  راه حل  علت احتمالي  عيب

سر و صدا از داخل 

  دستگاه شنيده 

  مي شود

ارجي مثل سكه، سوزن ممكن اشيا خ

  است در پمپ يا درام باشند

دستگاه را متوقف كنيد و درام و فيلتر 

  را بررسي كنيد
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  راه حل  علت احتمالي  عيب

صداي تلپ و 

تلپ شنيده 

  مي شود

اين صدا بدليل بار زياد وارد آمده بر 

  دستگاه است و معموالً عادي است

است  اگر صدا همچنان ادامه داشته باشد ممكن

آنرا متوقف كرده و . دستگاه باالنس نباشد

  لباسها را يكنواخت در دستگاه قرار دهيد

صداي لرزش 

  شنيده

  مي شود 

  پيچهاي بسته بندي باز نشده اند
براي باز كرده پيچها به قسمت نصب مراجعه 

  كنيد

آيا همه پايه بصورت صاف و محكم 

  بر روي زمين قرار دارند؟

ن است دستگاه از باالنس بدليل بار زياد، ممك

كرده و لباسها را  فخارج شده باشد، آنرا متوق

  از هم باز كنيد

  نشتي آب

لوله هاي ورودي يا تخليه محكم 

  بسته نشده اند
  اتصاالت را بررسي كنيد

  لوله ها را باز كنيد  لوله هاي تخليه منزل مسدود شده اند

وجود كف 

  بيش از حد
  

ا بيش از حد كه استفاده از پودر نامناسب ي

  موجب نشتي آب مي شود

دستگاه 

  آبگيري 

  نمي كند

  شير ديگر را امتحان كنيد  آب قطع مي باشد يا شير خراب است

  شير را كامل باز كنيد  شير آب بطور كامل باز نيست

  گره لوله را باز كنيد  لوله ورودي آب پيچ خورده است

عمليات 

شستشو 

شروع نمي 

  شود

به پريز متصل  ممكن است دوشاخه

  نباشد يا اتصال آن ضعيف باشد
  دوشاخه را محكم به پريز متصل كنيد

برق يا فيوز قطع شده است يا مدار 

  برق منزل مشكل دارد

فيوز را تعويض كنيد و اگر قطعي فيوز بدليل 

بار زياد وارد آمده بر مدار است با شخص 

  متخصص مشورت كنيد

  كنيدشير آب را باز   شير آب باز نيست
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  راه حل  علت احتمالي  عيب

عمليات خشك كن 

  انجام نمي شود

بررسي كنيد كه درب بخوبي 

  بسته شده باشد

 Start/Pauseدرب را ببنديد و دكمه 

را فشار دهيد پس از چند دقيقه خشك كن 

  انجام مي شود

  -  در باز نمي شود

در هنگام كار دستگاه بدليل مسائل ايمني 

  ز توقف دستگاهپس ا. در باز نمي شود

  .ردن در صبر كنيدباز كدقيقه براي  ٢ 

ت شستشو با اعملي

  تاخير انجام مي شود
-  

ار شزمان شستشو با توجه به مقدار لباسها، ف

آب، درجه حرارت آب، و شرايط ديگر 

اگر دستگاه تراز نباشد زمان . فرق مي كند

  شسشتو افزايش مي يابد

دستگاه در حين 

خشك كن متوقف 

خشك كن  شد و يا

  كافي نيست

بعلت مقدار زياد  PFEپيام خطا 

  پودر يا نامناسب بودن پودر 

داد، ابتدا دستگاه  PFEاگر دستگاه پيام 

را خاموش كنيد سپس مجدداً دكمه 

power  را و بعد دكمهSpin  را فشار

را  Strat/Holdدهيد و در آخر دكمه 

  فشار دهيد

  پيامهاي خطا
  

 راه حل ليعلت احتما  اشكال  پيام خطا

IE 
اشكال در 

  ورود آب

 شير آب را باز كنيد شير آب بسته است

 فيلتر را باز كنيد فيلتر ورودي آب مسدود است

شير برقي نامرغوب است يا خراب شده 

 است
 با نمايندگي تماس بگيريد

  در حين آبگيري پمپ تخليه كار 

  مي كند
 با نمايندگي تماس بگيريد
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نامرغوب ) هيدروستات(سنسور سطح آب 

  يا خراب است
 با نمايندگي تماس بگيريد

 با نمايندگي تماس بگيريد  برد سطح آب را بررسي نمي كند

OE  
اشكال در 

  تخليه

 با نمايندگي تماس بگيريد لوله تخليه گره يا پيچ خورده است

 با نمايندگي تماس بگيريد پمپ تخليه خراب شده است

 با نمايندگي تماس بگيريد  ري انجام مي شوددر خالل تخليه آبگي

 با نمايندگي تماس بگيريد  هيدورستات خراب است

UE  
اشكال در 

  تراز بودن

لباسها در هم پيچيده و در يكطرف درام 

  قرار گرفته اند

دستگاه را متوقف كرده و 

 لباسها را باز كنيد

LE  
اشكال باز 

  بودن در

هنگاميكه در باز است دكمه 

Start/Pause فشرده شده است  
 در را ببنديد

 با نمايندگي تماس بگيريد  قفل در خراب است

 با نمايندگي تماس بگيريد  برد قفل در را بررسي نمي كند

E2  
اشكال در 

  لبريز شدن

بدليل خراب بودن شير برقي دستگاه 

 عمليات آبگيري را مداوم انجام مي دهد
 با نمايندگي تماس بگيريد

 با نمايندگي تماس بگيريد  ت خراب استهيدروستا

 با نمايندگي تماس بگيريد  پمپ تخليه كار نمي كند

E4  با نمايندگي تماس بگيريد  نشتي آب از درام يا لوله تخليه وجود دارد  نشتي آب 

E5  
اشكال 

  هاي ولتاژ

لباسها در بين الستيك در و درام گير 

 افتاده اند

لباسها را بصورت مناسب قرار 

ددهي  

 با نمايندگي تماس بگيريد  برد نامرغوب است

E6  
اشكال 

  اورژانسي

لباسها در بين الستيك در و درام گير 

 افتاده اند

لباسها را بصورت مناسب قرار 

 دهيد

 با نمايندگي تماس بگيريد  موتور خراب است

 با نمايندگي تماس بگيريد  برد نامرغوب است
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 راه حل علت احتمالي اشكال پيام خطا

E8  اشكال در موتور  
 با نمايندگي تماس بگيريد موتور بطور مناسب متصل نيست

 با نمايندگي تماس بگيريد موتور كار نمي كند

E9  
اشكال در 

  هيدروستات
 با نمايندگي تماس بگيريد هيدروستات خراب است

H2  
اشكال در 

  مقاومت گرمائي

 با نمايندگي تماس بگيريد المنت خراب است

  با نمايندگي تماس بگيريد المنت بدرستي متصل نيست

H4  

اشكال در داغ 

شدن بيش از حد 

  مقاومت گرمائي

المنت بدون وجود آب در درام داغ شده 

 است
 با نمايندگي تماس بگيريد

  با نمايندگي تماس بگيريد المنت خراب است

H5  
اشكال در دماي 

  آب

دماي آب در برنامه پشمي يا ظريف به 

  درجه رسيده است ٤٥ش از بي
 با نمايندگي تماس بگيريد

H6  اشكال در المنت  
دقيقه دماي  ١٥در  (المنت كار نمي كند

  )درجه باال نرفته است ٢آب 
 با نمايندگي تماس بگيريد

H8  

اشكال در داغ 

شدن بيش از حد 

  المنت

المنت بدون وجود آب در درام داغ شده 

 است
 سطح آب را بررسي كنيد

IB  

ال در اشك

ترانزيستور دو 

  قطبي

 با نمايندگي تماس بگيريد برد خراب است
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پيام 

 خطا
 راه حل علت احتمالي  اشكال

PFE  
لتر پمپ ياشكال در ف

  تخليه

  فيلتر را تميز كنيد فيلتر پمپ تخليه مسدود شده است

پمپ تخليه در خالل خشك كن 

 كار نمي كند
 پمپ تخليه را تعويض كنيد

پودر استفاده شده استمقدار زياد   
مقدار مناسب پودر استفاده 

 كنيد

متر از سطح  ١لوله تخليه باالتر از 

 زمين قرار گرفته است

 ۱لوله تخليه را در ارتفاع زير 

 متر قرار دهيد
  

در هنگام . مراجعه كنيد انيمشتر هنوز کار نمي کند به مرکز خدمات دستگاهاگر پس از بررسي موارد ذکر شده، 

 مورد نظراطالعات . ، شماره سريال و نوع مشکل را بيان كنيددستگاهلطفاً مدل  انيمشتر خدماتمركز جعه به مرا

مربوط کمک مي کند تا قطعات الزم را  تكنسيناين اطالعات به  .قرار دارد دستگاه کناربرچسب بر روي 

  . را تعمير کند دستگاهمشخص کرده و بسرعت 
  

  .ونه مسئوليتي در قبال آسيبهاي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني ذکر شده نداردکارخانه سازنده هيچگ :وجهت
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