
 

  ماشين لباسشويي

  تمام اتوماتيك

  

KWMWU 8/1200 LEW 

KWMWU 8/1200 LES 

KWMWU 8/1200 LEB 

KWMWU 8/1400 LEW 

KWMWU 8/1400 LES 

KWMWU 8/1400 LEB 

……………………………………. 

  

  دستورالعمل

  

  
  



 

  ماشين لباسشويي كنوود خود را بشناسيد

  

  پيش از استفاده از ماشين لباسشويي كنوود

 دستورالعمل را با دقت مطالعه فرماييد و آن را براي مراجعات بعدي در دسترس نگه داريد.    •

پيش از استفاده از ماشين لباسشويي، با نزديكترين مركز خدمات پس از فروش تماس بگيريد و تقاضاي خدمات نصب، راه اندازي و     •

  راهنمايي بكنيد.

ندي را باز نكنيد يا باز نشده باشند. درصورتيكه بسته بندي ها آسيب ديده بودند يا كامل نبودند بسته ببسته بندي ها را بررسي كنيد كه     •

  را مطالعه كنيد." خدمات و پشتيباني مشتري"بخش شويي استفاده نكنيد. از ماشين لباس

  د.پس از پايان بررسي هاي الزم، بسته بندي ها، فوم هاي محافظ و برچسب ها را باز كني    •

كارتن بسته بندي را با دقت باز كنيد و آن را دور از دسترس كودكان قرار دهيد. بسته بندي ها براي كودكان و حيوانات خانگي خطرناك    •

  هستند. درصورتيكه بسته بندي را براي استفاده دوباره نگه مي داريد آن را دور از دسترس كودكان نگه داريد.

  را مطالعه كنيد. "تميزكاري و خدمات "افت مي باشند. بخش بسته بندي ها قابل بازي    •

  را مطالعه كنيد. "نصب"ميله ها  و پيچ هاي جابجايي را جدا كنيد. بخش     •

  ايمني

ماشين لباسشويي جديد بايد فقط توسط سرويسكاران مجرب شركت نصب شوند. شركت در قبال ماشين هاي لباسشويي كه صحيح نصب    •

  يچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.نشده باشند ه

آسيب ديده را نصب نكنيد و از  هرگز ماشين لباسشويي شويي را از نظر آسيب ديدگي هاي احتمالي بررسي كنيد.بدنه خارجي ماشين لباس    •

  را مطالعه كنيد. "هخدمات و پشتيباني مصرف كنند"آن استفاده نكنيد. براي بررسي و تعمير ماشين لباسشويي آسيب ديده اقدام كنيد، بخش 

 پيش از تميزكاري يا نگهداري، دوشاخه برق دستگاه را از پريز بكشيد.    •

  از ماشين لباسشويي باال نرويد يا به درب آن تكيه ندهيد. ماشين لباسشويي را فقط ايستاده نگه داريد.    •

  دوشاخه و سيم برق را از محل هاي مرطوب دور نگه داريد و با دستان يا پاي خيس آنها را لمس نكنيد.    •

  هنگام وصل و كشيدن دوشاخه برق از پريز، سيم برق را نكشيد. خود دوشاخه برق را بگيريد و به سمت خودتان بكشيد.    •

   اده نكنيد. از نگهداري اين نوع مواد در مجاورت ماشين لباسشويي پرهيز كنيد.    از مواد آتش زا و خورنده در ماشين لباسشويي استف    •

  براي نصب صحيح ماشين لباسشويي و  نصب اتصاالت آب ورودي و تخليه ، راهنماي استفاده از ماشين لباسشويي را مطالعه       •

  را مطالعه كنيد. "نصب"كنيد. بخش  

  ماشين لباسشويي مجاز نيست. هيچ نوع تغيير يا اصالحي در    •

  ماشين لباسشويي براي استفاده توسط افراد با ناتوانايي هاي جسمي، حسي، ذهني و كودكان و افرادي كه تجربه يا دانش      •

  استفاده از ماشين لباسشويي را ندارند طراحي نشده است، مگر آنكه توسط افرادي كه مسئوليت نگه داري از آنان را به  

  دارند آموزش ديده باشند.عهده  

  مراقب كودكان باشيد كه با ماشين لباسشويي بازي نكنند يا داخل ماشين لباسشويي نروند.    •

  حيوانات خانگي را دور از ماشين لباسشويي نگه داريد.    •

  تي در قبال استفاده نادرست يا اين ماشين لباسشويي فقط براي شستن لباس ها و اقالم خانگي طراحي شده است. كنوود هيچ مسئولي    •

  عدم رعايت دستورالعمل دفترچه راهنماي استفاده از محصول را نمي پذيرد.

  از ماشين لباسشويي استفاده تجاري يا صنعتي نكنيد.    •



  

  

  پيش از روشن كردن ماشين لباسشويي دقت كنيد

  يح به سيستم تخليه بار الكتريكي با استاندارد جريان صح "شويي ايمن كار مي كند كه كامالتنها زماني اين ماشين لباس    •

  الكتريكي ايمن، وصل شده باشد.

  در صورتيكه دوشاخه يا سيم برق آسيب ديده باشد، بايستي توسط كارخانه سازنده يا شركت خدمات پس از فروش تعويض شود.    •

  مهم

  شويي نصب شده است يكسان باشد.برچسبي كه روي درب ماشين لباسبروي دقت فرماييد مشخصات برق محلي شما با مشخصاتي كه     •

  پيش از اولين استفاده دقت كنيد  

  را مطالعه كنيد. "نصب ". پيچ هاي ويژه حمل و نقل را جدا كنيد. بخش 1

  . در صورت نياز، پايه هاي ماشين لباسشويي را تنظيم كنيد تا با سطح كف اتاق تراز شود.2

لباسشويي را به سمت خودتان بكشيد تا درب باز شود. پيش از اولين استفاده، فضاي داخلي ديگ شستشو را با يك . اهرم درب ماشين 3

  دستمال خشك و شوينده ماليم تميز كنيد.

  . از بسته شلنگ جديد كه بهمراه ماشين لباسشويي تعبيه شده است استفاده كنيد و از شلنگ هاي قديمي استفاده نكنيد.4

زمايش كنترل كيفيت، ممكن است مقداري آب در ماشين لباسشويي جمع شده باشد. اين موضوع طبيعي است و ضرري براي . بعد از آ5

  ماشين لباسشويي ندارد.

. بعد از مطالعه اين دستور العمل، پيشنهاد مي كنيم يك برنامه شستشو را بدون بار اجرا كنيد تا پسماند و آب جمع شده در ماشين 6

  را مطالعه كنيد. "راه اندازي ماشين لباسشويي"يه شود. مقدار كمي ماده شوينده در قسمت مخزن ماده شوينده بريزيد. بخش لباسشويي تخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ماشين لباسشويي كنوود خود را بشناسيد

  نماي جلويي

  (اين اشكال فقط جنبه نمايشي دارند)

  

   



  نماي پشتي

  

  

  

  

  

  

  



  نماي پانل كنترل

در شكل زير، بعنوان مرجع انتخاب شده است و در مدل هاي مختلف، متفاوت مي باشد. ممكن است بدون اطالع قبلي توسط نماي كنترل پانل 

  كارخانه سازنده تغيير كنند.

  
  

  

  نماي غربيلك انتخاب برنامه شستشو

  انتخاب كنيد. برنامه متفاوت شستشو با دماي آب متناسب با هر برنامه را مي توانيد 15    •

  
  



 

 نماي مخزن توزيع ماده شوينده

 

 

 

  نصب

  ماشين لباسشويي كنوود خود را نصب كنيد

  بازكردن بسته بندي

بسته بندي هاي ماشين لباسشويي را باز كنيد و هر گونه آسيب ديدگي احتمالي بخاطر جابجايي را بررسي كنيد. بررسي كنيد تمام لوازم     •

معرفي شد). در صورت هر گونه آسيب ديدگي هنگام  "ماشين لباسشويي خود را بشناسيد"جانبي همراه ماشين باشد (همانطور كه در قسمت 

  همراه نبودن اقالم جانبي لطفا به بسته خدمات پس از فروش كه ضميمه محصول مي باشد مراجعه كنيد.جابجايي، يا 

  اخطار

ماشين لباسشويي سنگين است و بايد ايستاده و توسط دو نفر يا بيشتر جايگذاري شود. ماشين لباسشويي را با احتياط جابجا كنيد. براي      •

  از درب يا ساير ضمائم نگيريد.بلند كردن ماشين لباسشويي، آن را 

بخاطر آزمايش محصوالت در كارخانه، ممكن است مقداري آب درماشين لباسشويي جمع شده باشد، اين موضوع طبيعي است و با اولين     •

ين لباسشويي را مطالعه كنيد. همچنين يك برنامه شستشوي بدون بار مي تواند ماش"نگه داري و تميزكاري"تخليه آب خارج مي شود، بخش 

  را پيش از اولين استفاده تميز كند.



  
  

  جايگذاري

ماشين لباسشويي را در مكاني سرپوشيده، با تهويه مناسب و بمنظور سهولت در كاركرد و نزديك شير آب و لوله تخليه فاضالب نصب     •

ناسب اتاق براي كاركرد بهينه ماشين لباسشويي كنيد. از نصب ماشين لباسشويي در معرض مستقيم تابش نور خورشيد پرهيز كنيد. دماي م

15 - 25°C .مي باشد  

  از نصب ماشين لباسشويي در مكان سر باز و محيط آزاد حتي در صورت داشتن سقف، پرهيز كنيد.    •

  از نصب ماشين لباسشويي در نزديكي منابع گرما مانند اجاق گاز يا بخاري پرهيز كنيد.    •

  سشويي در حمام يا هر مكاني كه مواد قابل انفجار در آن نگه داري مي شود پرهيز كنيد.از نصب ماشين لبا    •

  ماشين لباسشويي را در مكاني هم سطح و تراز نصب كنيد تا هنگام كار، حركت نكند.    •

  ماشين لباسشويي را روي پايه نصب نكنيد.    •

  مي كنيد تحمل وزن ماشين را داشته باشد، بهترين حالت كف سيماني بررسي كنيد مكاني كه ماشين لباسشويي را در آن نصب     •

  مي باشد.

پيشنهاد مي كنيم ماشين لباسشويي را روي فرش نصب نكنيد. اينكار از تهويه هوا جلوگيري مي كند و موجب افزايش دماي ماشين     •

  لباسشويي هنگام كار مي شود.

  كه درب آن براحتي باز شود.ماشين لباسشويي را در مكاني نصب كنيد     •

  را مطالعه كنيد. "تنظيم پايه ها"جهت ثبات بيشتر، در صورت نياز، پايه هاي متحرك را تنظيم نماييد. بخش     •

ماشين لباسشويي را در مكاني كه دماي آن به زير صفر درجه سانتي گراد كاهش مي يابد نصب نكنيد. در صورتي كه آب داخل ماشين     •

  ي يخ بزند برخي قسمت ها آسيب مي بينند.لباسشوي

  ويژگي هاي برقي

  هرتز مي باشد. 50ولت متناوب، فركانس  220- 240برق مصرفي ماشين لباسشويي     •

  مشخصات برق خانگي بايد با مشخصات ماشين لباسشويي كه روي سطح داخلي درب ماشين لباسشويي نصب شده است مطابق باشد.    •

  هرگز از پريزي كه شدت جريان كمتري نسبت به جريان مصرفي ماشين لباسشويي دارد استفاده نكنيد.    •

  ماشين لباسشويي به سيم برق استاندارد و دوشاخه برق ارت دار مجهز مي باشد، دوشاخه را به پريز با فيوز حداقل ده آمپري، وصل كنيد.    •

  آسيب ديده باشد، از ماشين لباسشويي استفاده نكنيد. درصورتيكه دوشاخه برق يا سيم برق    •

را در جدول زير  "مشخصات فني محصول"كليد، سيم كشي و سيستم برقي بايد تحمل بار ماشين لباسشويي را داشته باشند.(بخش     •

  مطالعه كنيد.)

  د.افت ولتاژ بر طول عمر ماشين لباسشويي و عملكرد بهينه آن تاثير منفي مي گذار    •

  سيستم برقي بمنظور كاهش خطر برق گرفتگي بايد به سامانه تخليه بار به زمين (ارت) مجهز باشد.    •

 شركت در قبال صدمات ناشي از فقدان سامانه تخليه بار الكتريكي (ارت) هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد.    •

 



  

  مهم

ي (ارت) يا برق ايزوله مجهز نيست، اتصاالت بايد توسط كارشناسان واجد الشرايط در صورتيكه برق خانگي شما به سامانه تخليه بار الكتريك    •

  نصب شوند.

  ماشين لباسشويي را به يك پريز و جدا از ساير وسايل برقي وصل كنيد.    •

  براي نصب ماشين لباسشويي از كابل هاي رابط يا چند راهي استفاده نكنيد.    •

  اسشويي، پريز برق بايد در دسترس باشد.هنگام استفاده از ماشين لب    •

  پيشنهاد مي كنيم نصب و اتصاالت توسط تكنسين هاي مجرب شركت مطابق استانداد هاي شركت و قوانين ايمن محلي انجام شود.    •

  مهم

  پيش از استفاده، ميله ها و پيچ هاي مخصوص جابجايي را از پشت ماشين لباسشويي باز كنيد.    •

  كه اين ميله ها و پيچ ها را باز نكنيد، هنگام عملكرد ممكن است آسيب هاي جدي به ماشين لباسشويي وارد شود.درصورتي    •

  پيچ هاي پشت را با آچار مناسب باز كنيد و سپس جدا كنيد.    •

  جاي خالي سوراخ ها را با سرپوش هايي كه تعبيه شده است بپوشانيد.    •

 
  

  

  

  نصب

  كنوودنصب ماشين لباسشويي 

  ميله ها و پيچ هاي مخصوص جابجايي را براي جابجايي هاي بعدي در دسترس نگه داريد.    •

  

  



 

  تنظيم پايه ها

  (شكل زير را ببينيد)

جايگذاري پايه هاي متحرك جلويي و عقبي موجب ثابت ماندن ماشين لباسشويي هنگام كار مي شود كه موجب كاهش صدا و لرزه ماشين     •

  نگام كار مي شود.لباسشويي ه

 ابتدا بررسي كنيد پايه ها بصورت ايمن به ماشين وصل شده باشند. در غير اينصورت، ابتدا آنها را با دست محكم ببنديد و سپس مهره ها را    •

  محكم ببنديد.

لباسشويي به عقب يا جلو يا اطراف  بمنظور امتحان ثبات ماشين لباسشويي هر چهار طرف ماشين لباسشويي را از باال فشار دهيد تا ماشين    •

  تكان نخورد.

در صورت نياز به تنظيم پايه ها، مهره ها را باز كنيد سپس پايه هاي پالستيكي را با دست بچرخانيد تا به نزديكي سطح زمين برسند.     •

سپس با يك دست پايه پالستيكي را بگيريد و با دست ديگر مهره را به سمت بدنه ماشين لباسشويي بچرخانيد. با اينكار پايه پالستيكي در 

  محكم مي شود. جاي خود

بمنظور بررسي تنظيمات، دوباره هر چهار طرف ماشين لباسشويي را فشار دهيد. در صورتيكه ماشين لباسشويي به يك طرف باال و پايين     •

  شود بايد مراحل قبل را دوباره اجرا كنيد.

  نكته

  پالستيك در جاي خود قفل شده باشند. هنگاميكه ماشين لباسشويي تراز شد، پيش از استفاده، بررسي كنيد پايه هاي    •

  

  

  

  نصب ماشين لباسشويي

درصورتيكه به اتصاالت جديد براي ورودي آب يا تخليه آب نياز داريد، پيشنهاد مي كنيم از يك متخصص لوله كش براي اين كار استفاده     •

ضالب تخليه شود. از تخليه آب ماشين لباسشويي كنيد. آب خروجي ماشين لباسشويي بايد فقط داخل سينك ظرفشويي يا محل تخليه فا

  داخل سطل يا هر ظرف ديگري پرهيز كنيد.

  اتصاالت آب ورودي

  از مجموعه شلنگ هاي جديد براي اتصاالت استفاده كنيد و از شلنگ هاي فرسوده دوباره استفاده نكنيد.    •



  اتصاالت شير آب

رودي آب سرد و آب گرم مي باشد، دو دريچه ورودي آب و شلنگ، آب گرم و آب سرد، در صورتيكه مدل ماشين لباسشويي شما داراي و    •

  وجود دارد. دريچه ورودي آب گرم با رنگ قرمز عالمتگذاري شده است.

در صورتيكه مدل ماشين لباسشويي شما فقط به ورودي آب سرد مجهز شده باشد، تنها يك ورودي آب و يك شلنگ خواهد داشت.     •

  سرد با رنگ آبي عالمتگذاري شده است. ورودي آب

بمنظور جلوگيري از نشتي آب در محل اتصاالت، يك يا دو واشر در بسته ضمائم ماشين لباسشويي قرار داده شده است. واشر ها را در     •

  محل اتصال شلنگ به شير آب قرار دهيد.

  اينچ استفاده كنيد. اتصاالت را محكم و چسب تفلون پيچ كنيد. 4/3 سمت ديگر شلنگ را به شير آب وصل كنيد. از شير آب با اندازه    •

بعد از نصب اتصاالت، نشتي هاي احتمالي را بررسي كنيد، در صورتيكه شير آب استاندارد نباشد احتمال نشتي وجود دارد. در اينصورت از     •

  شير آب استاندارد استفاده كنيد.

ليتر آب در  8باشد. به اين معنا كه درصورتيكه شير آب كامل باز باشد حداقل  Mpa 1 – 0.1ايد بين بمنظور عملكرد بهينه، فشار آب ب    •

  دقيقه جريان داشته باشد.

  درجه سانتي گراد باشد. 70در صورتيكه ماشين لباسشويي شما مجهز به ورودي آب گرم مي باشد، دماي آب ورودي نبايد بيشتر از     •

  
  

  اسشويياتصاالت ماشين لب

  شلنگ سفيد رنگ را به دريچه سفيد رنگ واقع در پشت ماشين لباسشويي وصل كنيد سپس مهره پالستيكي را با دست محكم ببنديد.    •

  براي ماشين هاي لباسشويي مجهز به ورودي آب گرم، مطمئن شويد شلنگ ورودي آب گرم را به شير آب گرم خانگي وصل كرده باشيد.    •

  مطمئن شويد شلنگ ها خميده نشده باشند يا زخمي و تحت فشار وزن ماشين لباسشويي قرار نگرفته باشند.    •

  اتصاالت تخليه آب

  توجه

آب خروجي ماشين لباسشويي با فشار و گرماي زياد خارج مي شود كه مي تواند موجب سوختگي پوست شما بشود، مراقب باشيد و     •

  آب ماشين لباسشويي از سينك ظرفشويي دور نگه داريد.كودكان را هنگام تخليه 

  شلنگ تخليه را به سه روش ميتوانيد نصب كنيد:

.    تخليه آب ماشين لباسشويي داخل سينك ظرفشويي. شلنگ تخليه را به كمك يك زانويي، محكم به سينك ظرفشويي ببنديد تا هنگام 1

لتد. دقت كنيد خروجي شلنگ تخليه را در آب فرو نكنيد. شلنگ تخليه و سينك تخليه آب ماشين لباسشويي، شلنگ تخليه كف اتاق نغ

ظرفشويي بايد به اندازه كافي فضا براي تخليه آب ماشين لباسشويي بدون سرريز را داشته باشند. دقت كنيد خروجي سينك ظرفشويي مسدود 

  نباشد.

  ينك ظرفشويي وصل كنيد..    شلنگ تخليه ماشين لباسشويي را مستقيم به سيفون تخليه س2



.    شلنگ تخليه را مستقيم به خروجي فاضالب كه در ديوار تعبيه شده است و مجهز به فيلتري كه به راحتي قابل تميز كردن مي باشد 3

  وصل كنيد.

  
  

  مهم

  سانتي متر الي يكصد سانتي متر ازسطح زمين نصب كنيد. 60شلنگ تخليه را در ارتفاعي بين     •

  هيچ عنوان از شلنگ رابط براي افزايش طول شلنگ تخليه استفاده نكنيد.به     •

  مطمئن شويد شلنگ خميده يا مسدود نشده باشد، يا زخمي و تحت فشار وزن ماشين لباسشويي قرار نگرفته باشد.    •

  هنگام نصب، شلنگ و كابل برق، را ايمن نگه داريد تا زخمي نشوند.    •

  
  

  

 باسشويياستفاده از ماشين ل

  فهرست بررسي و آماده سازي براي شستشو

  هميشه برچسب مشخصات روي لباس را بمنظور راهنماي اقالم نيازمند شستشو بررسي كنيد.    •

  از ماشين لباسشويي فقط براي شستشوي لباس هاي قابل شستشو در ماشين لباسشويي استفاده كنيد.    •

  ه مراقبت پارچه لباس، شامل موارد زير مي شود:انواع عالمت هاي روي برچسب مربوط ب    •

  نخي، بافت تركيبي، بافت حساس، ابريشمي، پشمي و بافت مصنوعي.

  كروات، جليقه، روپوش و ... از جمله اقالم نامناسب براي شستشو در ماشين لباسشويي مي باشند.    •

  وند يا شكل خود را از دست بدهند يا رنگ پريده شوند.درصورتيكه لباس ها در دماي مناسب شسته نشوند ممكن است آب بر    •

پارچه هايي كه رنگ پس مي دهند بايد جداگانه شسته شوند چراكه ممكن است هنگام فرايند شستشو روي رنگ ساير لباس ها تاثير     •

  بگذارند. بمنظور كاهش اثر رنگ پس دادن، اين قبيل لباس ها را پشت و رو كنيد و بشوييد.



اس هاي داراي تزئينات، لباس هاي بلند و لباس هاي تجاري و ... مناسب شستشو در ماشين لباسشويي نيستند و ممكن است رنگ خود لب   •

  را از دست بدهند.

لباس هاي چرمي، لباس هاي ضد آب، لباس هاي خز يا آستر خز دار، همچنين هر نوع فرش يا كفپوش مناسب شستشو در ماشين     •

تند. اين قبيل مواد براي غوطه ور شدن در آب و شستشو با ماده شوينده يا شوينده هاي قوي مناسب نيستند. در صورت لباسشويي نيس

  شستشوي اقالم سنگين و پر منفذ، ماشين لباسشويي قادر به تكميل فرايند شستشو، تخليه و خشك كن نخواهد بود و آسيب خواهد ديد.

  بشوييد.اقالم سفيد و رنگي را جداگانه     •

  لباس هاي سياه رنگ را جداگانه بشوييد.    •

  لباس هاي رنگي را براي بار اول جداگانه بشوييد.    •

  بمنظور افزايش تاثير شويندگي، اقالم با اندازه هاي مختلف را با هم بشوييد.    •

  پارچه هاي حساس و نرم را جداگانه بشوييد.    •

  كمه دار كه مناسب شستشو در ماشين لباسشويي مي باشند را پيش از قرار دادن در ديگ شستشو اقالم گلدوزي شده، لباس هاي د    •

  پشت و رو كنيد.

لباس هاي پشمي جديد، پرده و ابريشم بايد با احتياط و با انتخاب يك برنامه شستشو با توجه به دستورالعمل مناسب پارچه آنها شسته     •

  شوند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  جدول مرجع زير را مطالعه كنيد: مراقبت هاي شستشو، اتوكشي، خشك كن لباس ها.    •

  
  



  انتخاب برنامه شستشو

  تنظيم دماي برنامه هاي شستشو به شرح زير مي باشد:    •

20°C / 30°C / 40°C / 60°C / 90°C / Eco 20°C / Cotton 60°C / Cotton 90°C / Cold. 

  ه شستشو متفاوت مي باشد.مصرف انرژي هر برنام    •

  كيلوگرم مي باشد. مراقب باشيد حداكثر باز مجاز را رعايت كنيد. 7حداكثر بار مجاز ماشين لباسشويي در اغلب برنامه ها     •

  مراجعه كنيد."جدول برنامه شستشو"ظرفيت بار مجاز ماشين لباسشويي در بعضي برنامه ها كمتر نيز مي باشد. به     •

  

  و انتخاب لباس ها براي شستشو مرتب سازي

  را مطالعه كنيد. "جدول برنامه"لباس ها را بر اساس نوع پارچه، رنگ، ميزان كثيفي و دماي مجاز مرتب كنيد. بخش     •

ها از جاي دكمه ها و زيپ را ببنديد، روبان ها را گره بزنيد، جيب ها از اقالمي مانند فندك، كبريت، سنجاق و سوزن خالي كنيد و جيب     •

  خود خارج كنيد. 

  اخطار

اقالم فلزي از قبيل سوزن يا سيم باقيمانده در جيب ممكن است خارج شود و در ديگ شستشو به ماشين لباسشويي آسيب برساند، اين     •

  قبيل خسارت ها خارج از تعهدات گارانتي شركت مي باشد.

  يد.هنگام شستشوي پرده ها، گيره ها را از پرده جدا كن    •

  هر نوع گيره فلزي يا تزئيني كه به لباس ها، سطح داخلي ماشين لباسشويي آسيب برساند يا مسير تخليه آب را مسدودكند، را خارج كنيد.    •

  لباس هاي ظريف و اقالم كوچك را داخل كيسه مخصوص محافظ لباس قرار دهيد.    •

  يا گرد و غبار را پاك كنيد.پيش از شستشو لباس ها هر نوع موي حيوانات خانگي     •

  منسوجاتي از قبيل كشباف و عرق گير را پشت و رو كنيد.    •

  لكه ها و كثيفي شديد را پيش از شستشو با ماده شوينده پاك كنيد.    •

 ي نشوييد.هرگز كثيفي هاي مربوط به مواد شيميايي از قبيل گازولين، مواد نفتي، بنزين، رنگ و الكل را با ماشين لباسشوي    •

در جدول برنامه زير مقادير * دار نشاندهنده حالت پيش فرض كارخانه مي باشند. زمان اجراي برنامه به مقدار بار ماشين لباسشويي، فشار     •

  آب، دماي اتاق و عملكرد هاي جانبي بستگي دارد.

  ظرفيت مجاز برنامه شستشوي انتخابي را رعايت كنيد تا ماشين لباسشويي در حالت صرفه جويي انرژي كار كند.    •

  

  جدول برنامه شستشو

  

Cotton 90°C  

  مي باشد. “—“ -C* -80°-70°-60°-50°-40°-30°°90دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 8حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 207شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس هاي نخي و كتان خيلي كثيف مانند لباس نخي خواب، دستمال سفره، زيرپوش و حوله مناسب     •

  كيلوگرم مي باشد) 4مي باشد.(حداكثر بار مجاز براي شستشوي حوله 

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

 



Cotton eco   

  مي باشد. “—“-C* eco-60°-40°C* eco-40°-30°°60دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 8حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 200شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس هاي نخي و كتان خيلي كثيف مانند لباس نخي خواب، دستمال سفره، زيرپوش و حوله مناسب     •

  كيلوگرم مي باشد) 4باشد.(حداكثر بار مجاز براي شستشوي حولهمي 

 مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

Eco 20°C 

  مي باشد. “—“ -*C°20دماي شستشو     •

  يلو گرم مي باشد.ك 4حداكثر بار مجاز    •

  دقيقه مي باشد. 98شستشو  برنامه طول دوره    •

  لباس هاي كمتر كثيف شامل اقالم روزانه مانند لباس نخي خواب، دستمال سفره، زيرپوش و حوله مناسب  براي شستشوي    •

  كيلوگرم مي باشد) 2مي باشد.(حداكثر بار مجاز براي شستشوي حوله 

 مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

Synthetics  
  شد.مي با “--“ -C*- 30°°40دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 5/3حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 83شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس هاي خيلي كثيف  و تركيبي از لباس هاي نايلوني، پيراهن و بلوز و شلوار و جوراب و زيرپوش مناسب     •

  مي باشد.

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

Wool 

  مي باشد. “—“ - *C°30دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 5/2حداكثر بار مجاز لباس هاي خشك     •

  دقيقه مي باشد. 55شستشو  برنامه طول دوره    •

  شويي مناسب مي باشد.فقط براي شستشوي لباس هاي پشمي قابل شستشو توسط ماشين لباس    •

  

Hand wash/ sensitive 

  مي باشد. “—“ - *C°30دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 5/2حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 90شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس ها با برچسب شستشوي دستي يا تهيه شده از مواد حساس مناسب مي باشد.    •

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  



  

  

Rinse only 

  مي باشد. "– "دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 8حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 42شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي آبكشي هر نوع لباس كثيف يا آبكشي دوباره بعد از اتمام دوره شستشو مناسب مي باشد.    •

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

 

Allergy safe  
  مي باشد. “—“ C* - 50°-40°-30°°60دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 4حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 200شستشو برنامه ه طول دور    •

  براي شستشوي لباس هاي كودك پيشنهاد مي شود.    •

 مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

Spin only 

  مي باشد. "– "دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 8حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 17شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي خشك كردن هر نوع لباس كثيف يا خشك كردن دوباره بعد از اتمام دوره شستشو مناسب مي باشد.    •

  

Daily 60 min 

  مي باشد. “—“ C* -50°-40°-30°°60دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 4حداكثر بار مجاز     •

  ه مي باشد.دقيق 60شستشو  برنامه طول دوره    •

  دقيقه مناسب مي باشد. 60در  C°60براي شستشوي لباس هاي كثيف نخي، رنگي و كتان روزانه در دماي     •

 *C°60را انتخاب كنيد، حالت ”less dirty“حالت  "ميزان كثيفي لباس ها "با توجه به ميزان كثيفي لباس ها، درصورتيكه توسط دكمه    •

  را مطالعه كنيد. "عملكرد جانبي"ه استفاده كنيد. بخش را مي توانيد به مدت سي دقيق

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

  

  

  



  

Rapid 15 min 

  مي باشد. “—“ - *C°30دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 2حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 15شستشو  برنامه طول دوره    •

 دقيقه مناسب مي باشد. 15براي شستشوي لباس هاي كمتر كثيف نخي، رنگي و كتان فقط در     •

با توجه به دوره كوتاه مدت شستشو، اين برنامه نسبت به ساير برنامه هاي شستشو ماده شوينده كمتري نياز دارد. چيدمان نامتوازن موجب     •

  افزايش زمان شستشو مي شود.

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2 از قسمت شماره    •

  

Mixed  

  مي باشد. “—“ - *C°30دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 5/3حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 85شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس هاي روزانه كه تركيبي از همه لباس ها است مناسب مي باشد.    •

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2شماره از قسمت     •

  

Shirts / blouses 

  مي باشد. “—“ -C* - 50°-40°-30°°60دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 4حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 110شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي پيراهن هاي نخي، ظريف و بلوزهاي مناسب شستشو توسط ماشين لباسشويي مناسب مي باشد.    •

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

Sportswear 

  مي باشد. “—“ - *C°30دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 5/3حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 76شستشو مه برناطول دوره     •

  براي شستشوي لباس هاي ورزشي مناسب مي باشد.    •

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

  

  

  



Night wash  

  مي باشد. “—“ -C* -80°-70°-60°-50°40°-30°°90دماي شستشو     •

  كيلو گرم مي باشد. 8حداكثر بار مجاز     •

  دقيقه مي باشد. 185شستشو  برنامه طول دوره    •

  براي شستشوي لباس هاي ورزشي مناسب مي باشد.    •

شستشوي شبانه شامل فرايند شستشو فاقد مرحله خشك كن و بي صدا مي باشد. در مرحله پاياني شستشو، ماشين لباسشويي در حالت     •

ساعته،  10نگه مي دارد و آب را تخليه نمي كند. بعد از پايان زمان ساعت  10خواب قرار مي گيرد و لباس هاي شسته شده را تا حداكثر 

  ماشين لباسشويي بطور خودكار آب را تخليه مي كند.

است از زمانيكه ماشين لباسشويي به حالت انتظار ميرود، مي توانيد اين عملكرد را لغو كنيد تا فرايند شستشو را از مرحله اي كه متوقف شده 

را فشار دهيد. ( در حالت خواب، زمان باقيمانده در صفحه ديجيتالي نمايش داده  "شروع / انتظار"راي اينكار كافيست دكمه ادامه پيدا كند. ب

  نمي شود، زمان باقيمانده روي صفحه ديجيتالي فقط براي زمان تخليه آب و خشك كن مي باشد)

  مخزن ماده شوينده استفاده كنيد. 2از قسمت شماره     •

  

 

 

  اندازي ماشين لباسشوييراه 

  سيم برق را وصل كنيد و بررسي كنيد شلنگ هاي آب ورودي بصورت صحيح نصب شده باشند. شير آب را تا آخر باز كنيد.     •

  درب مخزن توزيع ماده شوينده را به سمت خودتان بكشيد تا باز شود.

  :مخزن توزيع ماده شوينده سه قسمت دارد و سه عملكرد اصلي دارد    •

  ماده پيش شستشو يا پودر شوينده.

  ماده شوينده اصلي يا لكه زدا ها.

  اضافه كننده هاي آبكشي مانند نرم كننده ها.

  محفظه مايع شوينده جداگانه اي نيز طراحي شده است كه هنگاميكه از آن استفاده نمي كنيد مي توانيد آن را خارج كنيد.    •

  اده مي كنيد سطح داخلي مخزن براي اندازه گيري، مدرج عالمت گذاري شده است.در صورتيكه از پودر شوينده استف    •



  

از ماده شوينده و نرم كننده مناسب برنامه انتخابي شستشو استفاده كنيد، با توجه به دستور راهنماي مندرج روي بسته هاي شوينده و     •

  اسب ماده شوينده استفاده كنيد.درجه سختي آب و ميزان كثيفي لباس ها و دماي آب، از مقدار من

  ماده شوينده / مايع نرم كننده را پيش از شروع فرايند شستشو در مخزن بريزيد تا پسماند مواد شوينده در مخزن شكل نگيرد.    •

از مواد صابوني تشكيل فقط از پودر يا مايع شوينده مناسب ماشين لباسشويي تمام اتوماتيك استفاده كنيد، از بكارگيري شوينده هايي كه     •

 شده اند پرهيز كنيد. 

  اضافه كردن ماده شوينده

  .    درصورتيكه لباس ها خيلي كثيف بودند در قسمت مخزن پيش شستشو، مقدار الزم ماده شوينده بريزيد.1

  .    مقدار الزم ماده شوينده در قسمت اصلي مخزن شوينده بريزيد.2

  ه مخزن، مايع نرم كننده بريزيد..    درصورت نياز در قسمت نرم كنند3

درصورت امكان، هنگام اضافه كردن مايع شوينده يا مايع نرم كننده به مخزن، آن را رقيق كنيد تا سريع تر حل شود و سريع تر در مجراي     •

  سيفون توزيع كننده حركت كند.

  

  

  ساير عملكرد ها

  بخش بعدي را مطالعه كنيد.بمنظور انتخاب عملكرد هاي جانبي، براي راهنمايي،     •

هنگام انتخاب دور موتور خشك كن، هر چه دور موتور بيشتر انتخاب شود لباس ها خشك تر خواهند شد ( اما مقدار صداي ماشين     •

  لباسشويي نيز بيشتر خواهد شد). سرعت باالي موتور خشك كن ممكن است موجب چروك شدن برخي پارچه ها بشود.

  



  شروع / مكث

  را فشار دهيد تا برنامه اي كه انتخاب كرده ايد شروع شود يا برنامه درحال اجرا به حالت مكث درآيد. "روشن / مكث"دكمه     •

  روي صفحه نمايش نشان داده مي شود. هنگاميكه ماشين شروع به كار كند عالمت      •

شروع "چشمك مي زند. با فشار دكمه  هنگاميكه دكمه مكث را فشار دهيد برنامه در حال اجرا به حالت مكث در مي آيد و عالمت     •

  ادامه فرايند شستشو اجرا مي شود. "/ مكث

  
  تشخيص نيمه بار

فعال مي شود. هنگاميكه تعداد لباس هاي كثيف  ماشين لباسشويي شما به سامانه تشخيص نيمه بار مجهز مي باشد كه با بعضي برنامه ها    •

  نصف يا كمتر از نصف، براي برنامه انتخابي شما مي باشد با اين سامانه در وقت، انرژي و آب صرفه جويي مي شود. "شما حدودا

اين حالت چراغ نمايشگر عملكر هنگام فعال كردن عملكرد نيمه بار، ماشين لباسشويي برنامه شستشو را سريع تر به پايان مي رساند. در     •

  نيمه بار روشن خواهد شد.

  لغو اجراي برنامه شستشو

  در صورتيكه بخواهيد برنامه در حال اجرا را متوقف كنيد غربيلك انتخاب برنامه را در حالت توقف قرار دهيد.    •

  شد. ماشين لباسشويي عملكرد شستشو را متوقف خواهد كرد و برنامه شستشو لغو خواهد    •

  بمنظور تخليه آب باقيمانده در ماشين لباسشويي، غربيلك انتخاب برنامه شستشو را در وضعيت هر برنامه اي كه قرار دهيد.    •

  آب باقيمانده تخليه مي شود و برنامه شستشو لغو خواهد شد.    •

  با توجه به دستور العمل ميتوانيد برنامه شستشوي جديد را انتخاب كنيد.    •

  وش كردن ماشين لباسشوييخام

  بعد از پايان برنامه شستشو و اتمام استفاده از ماشين لباسشويي، ماشين بصورت خودكار متوقف خواهد شد.    •

  روي نمايشگر به مدت دو دقيقه روشن خواهد شد.  Endچراغ نمايشگر     •

  نمايش داده خواهد شد. ”door lock open“عالمت     •



  
  رب ماشين لباسشويي را بازكنيد و لباس هاي شسته شده را خارج كنيد.ميتوانيد د    •

  درب ماشين لباسشويي را باز بگذاريد تا سطح داخلي ماشين خشك شود.    •

  غربيلك انتخاب برنامه را در وضعيت توقف قرار دهيد.    •

  بعد از اتمام فرايند شستشو، دوشاخه برق را بكشيد و شير آب را ببنديد.    •

  

  اخطار

  بار نامتوازن

پيش از شروع مرحله خشك كن، ماشين لباسشويي لباس ها را متعادل قرار مي دهد اما لباس هاي سنگين يا بار نا هم سطح نويز و لرزه     •

  بيش از حد ايجاد مي كند. هنگام انتخاب و مرتب سازي لباس هاي كثيف دقت كنيد.

  مراقب قسمت هاي داغ باشيد

ام فرايند شستشو، شلنگ تخليه آب و شيشه درب ماشين لباسشويي داغ مي شوند، هرگز آنها را لمس نكنيد. مراقب باشيد هنگام انج    •

  كودكان قسمت هاي ماشين لباسشويي در حال شستشو را لمس نكنند، گرماي زياد ممكن است موجب سوختگي پوست آنها بشود.

  تالش نكنيد درب را باز كنيد.هنگاميكه ماشين لباسشويي در حال كار است     •

لباس هاي شسته شده را بالفاصله از ماشين لباسشويي خارج كنيد درغير اينصورت ممكن است لباس هاي شسته شده بوي نامطبوع     •

  بگيرند يا لكه هاي كپك مانند روي آنها شكل بگيرد.

  ه است.بصورت دستي آب داخل ماشين لباسشويي نريزيد، مقدار آب تنظيم شد    •

  هنگام فرايند شستشو، درب مخزن توزيع ماده شوينده را باز نكنيد.    •

  صفحه نمايشگر

و  "مراحل فرايند شستشو"، "قفل درب"، "زمان اتمام برنامه شستشو "، "خشك كن"، "دما"صفحه نمايشگر ديجيتال شما را از وضعيت     •

  عملكرد هاي جانبي انتخاب شما آگاه مي كند.

  
  



  

پانل نمايشگر ديجيتالي بوسيله عالمت هاي خطا روي نمايشگر، خطاي احتمالي كاركرد ماشين لباسشويي را به شما اعالم مي كند و شما     •

  را از پايان فرايند شستشو مطلع مي كند.

  

  

  

  استفاده از عملكرد هاي جانبي

  (شكل زير را ببينيد)

  ملكرد هاي جانبي را انتخاب كنيد.پيش از شروع برنامه شستشو، مي توانيد ع    •

  
  عملكرد هاي جانبي عبارتند از: دما / دور موتور خشك كن / ميزان كثيفي/ گزينه ها/ آبكشي اضافي/ شروع با تاخير.    •

  بمنظور فعالسازي عملكرد مورد نظر، دكمه مربوطه روي صفحه نمايشگر را فشار دهيد.    •



  چشمك زد يعني اينكه آن عملكرد فعال است. "بااگر عالمت عملكرد جانبي مرت    •

  اگر عالمت عملكرد جانبي فقط يكبار چشمك زد يعني اينكه آن عملكرد فعال نيست.     •

  علت هاي غير فعال بودن عملكرد ها

  .    عملكرد جانبي موردنظر شما با برنامه اي كه انتخاب كرده ايد، همزمان اجرا نمي شود.1

  و، عملكرد مورد نظر شما را پشت سر گذاشته است..    فرايند شستش2

  .    عملكرد جانبي مورد نظر شما با عملكرد انتخابي قبلي شما در همين برنامه شستشو، همزمان اجرا نمي شود.3

  انتخاب دما

  با استفاده از دكمه تنظيم دماي آب، مي توانيد دماي آب را انتخاب كنيد.    •

  را انتخاب كنيد. حداكثر دماي مجاز روي صفحه نمايشگر نمايش داده خواهد شد..    ابتدا برنامه شستشو 1

  كاهش دهيد. ".    با فشار دكمه تنظيم دماي آب مي توانيد دماي آب را بين حداكثر مقدار مجاز و شستشو با آب سرد تدريجا2

  پياپي دكمه تنظيم دماي آب به دماي مطلوب برگرديد. .    اگر دماي مطلوب را هنگام كاهش تدريجي دما رد كرديد مي توانيد با فشار3

  روشن ماندن چراغ نمايشگر دما به معناي فعال بودن اين عملكرد مي باشد.    •

  
  عملكرد تنظيم دور موتور خشك كن

  با استفاده از دكمه تنظيم دور موتور خشك كن، مي توانيد دور موتور خشك كن را تنظيم كنيد.    •

كه برنامه شستشوي مورد نظر را انتخاب كرديد حداكثر دور موتور خشك كن متناسب با برنامه اي كه انتخاب كرده ايد روي پس از آن    •

  صفحه نمايشگر نمايش داده خواهد شد.



دون خشك كن با فشار دكمه تنظيم دور موتور خشك كن مي توانيد دور موتور را بين حداكثر دور متناسب با برنامه انتخابي و شستشو ب    •

  كاهش دهيد. "تدريجا

  اگر دور موتور مطلوب را هنگام تنظيم رد كرديد مي توانيد با فشار پياپي دكمه تنظيم، به دور موتور مطلوب برگرديد.    •

  
  

  عملكرد ميزان كثيفي

با توجه به ميزان كثيفي لباس ها مي توانيد عملكرد ميزان كثيفي را تنظيم كنيد تا لباس ها در زمان و با دماي بيشتر يا كمتري شسته     •

  شوند.

  .ميزان كثيفي لباس ها با توجه به برنامه انتخابي از پيش تعيين شده است اما شما مي توانيد تنظيمات مورد نظرتان را اعمال كنيد    •

 كمتر كثيف (بي نياز به پيش شستشو).

  كثيف ( درصورت نياز، پيش شستشو را فعال كنيد).

  خيلي كثيف ( درصورت نياز، پيش شستشو را فعال كنيد).



  

  نكته

درصورتيكه با اعمال تغييرات در عملكرد ميزان كثيفي، هيچ تغييري را مشاهده نكرديد يعني اينكه برنامه انتخابي شما فاقد ميزان كثيفي     •

 مطالعه كنيد. مي باشد. جدول زير را

  

  

  

  

  

  

	"پيش شستشو" "انتخاب ها" 	

  را فعال كنيد. "ضد چروك"يا  "پيش شستشو"توسط عملكرد انتخاب ها مي توانيد     •

عملكرد پيش شستشو را قبل از فرايند شستشو و براي لباس هاي خيلي كثيف مي توانيد اجرا كنيد. براي اينكار بايد در قسمت پيش     •

  شستشوي مخزن ماده شوينده، ماده شوينده بريزيد.



  
  نكته

  را لمس كنيد. براي فعالسازي عملكرد پيش شستشو عالمت     •

  روي صفحه نمايشگر فعال نباشد يعني اينكه برنامه انتخابي شما فاقد عملكرد پيش شستشو  عالمت پيش شستشو  درصورتيكه  •

  مي باشد.

  ضد چروك

  با انتخاب اين عملكرد در پايان فرايند شستشو لباس هايي خواهيد داشت كه كمتر چروك شده اند.    •

  

  نكته

  را لمس كنيد.براي فعالسازي عملكرد ضد چروك عالمت      •

  روي صفحه نمايشگر فعال نباشد يعني اينكه برنامه انتخابي شما فاقد عملكرد ضد چروكدرصورتيكه عالمت ضد چروك    •

  مي باشد.

  عملكرد آبكشي اضافي

  بد. ماشين لباسشويي سه گزينه آبكشي به شما ارئه مي دهد.با اين عملكرد تعداد دفعات آبكشي لباس هاي شسته شده افزايش مي يا    •



  

  يك آبكشي در پايان فرايند شستشو.    •  

  دو آبكشي در پايان فرايند شستشو.    •  

  سه آبكشي در پايان فرايند شستشو.    •  

  را لمس كنيد. مت درصورتيكه مي خواهيد بيشتر از يك آبكشي در پايان فرايند شستشو داشته باشيد عال    •

  

  

  نكته

  روي صفحه نمايشگر فعال نباشد يعني اينكه برنامه انتخابي شما فاقد عملكرد  درصورتيكه عالمت ضد چروك     •

  ضد چروك مي باشد.

  ضد حساسيت

  گرم انجام خواهد شد.اين عملكرد فرايند آبكشي اضافي را براي لباس هاي شما اجرا مي كند. تمام مراحل آبكشي هاي اضافي با آب     •

  اين عملكرد را براي لباس افراد با پوست حساس، لباس كودك و زيرپوش پيشنهاد مي كنيم.    •



  

  را مشاهده كنيد. را لمس كنيد تا عالمت  براي فعالسازي عملكرد ضد حساسيت عالمت     •

  نكته

  يعني اينكه برنامه انتخابي شما فاقد عملكرد روي صفحه نمايشگر فعال نباشد  درصورتيكه عالمت ضد حساسيت     •

  ضد حساسيت مي باشد.

  عملكرد شروع با تاخير

  ساعت با فواصل سي دقيقه اي به تاخير مي افتد. 23با استفاده از عملكرد شروع با تاخير، برنامه شستشو تا حداكثر     •

  
  

  روشن مي شود. روي صفحه ظاهر مي شود و عالمت  0.5hدكمه شروع با تاخير را يكبار فشار دهيد     •

  دكمه را چند بار فشار دهيد تا به زمان مورد نظرتان برسيد.    •

درصورتيكه هنگام تنظيم زمان مورد نظرتان را رد كرديد با فشار پياپي دكمه تنظيم زمان شروع با تاخير دوباره به زمان مورد نظرتان     •

  قابل تنظيم تكرار خواهد شد. خواهيد رسيد. دوره زمان 

  بمنظور شروع زمان تنظيم شده، دكمه شروع / مكث را فشار دهيد.    •

  



  نكته

د ساير عملكرد ها را مي توان همزمان با عملكرد شروع با تاخير اجرا كرد. ابتدا ساير عملكرد هاي مورد نظر را تنظيم كنيد، سپس زمان مور    •

  را فشار دهيد.   "شروع / مكث"نتخاب كنيد و در آخر دكمه نظر براي شروع با تاخير را ا

  لغو عملكرد شروع با تاخير

  بمنظور لغو عملكرد شروع با تاخير، دكمه عملكرد شروع با تاخير را يكبار فشار دهيد تا زمان تنظيم شده را روي صفحه نمايشگر ببينيد.    •

  خاموش مي شود. مشاهده كرديد عملكرد شروع با تاخير لغو و عالمت  هنگاميكه زمان تنظيم شده را روي صفحه نمايشگر    •

  را فشار دهيد تا فرايند شستشو بصورت دستي شروع شود. "شروع / مكث"سپس بايد دكمه     •

  

  عملكرد قفل كودك

تشوي در حال اجرا مي توانيد بمنظور جلوگيري از دستكاري دكمه ها يا چرخش غربيلك انتخاب برنامه و ايجاد تداخل در برنامه شس    •

  عملكرد قفل كودك را فعال كنيد.

  

  تنظيم عملكرد قفل كودك

  را به مدت بيشتر از پنج ثانيه نگه داريد. "Extra Rinse"و  "Options"دكمه هاي عملكرد جانبي     •

  روي صفحه نمايشگر روشن شود.  ”CL“عالمت عملكرد قفل كودك  •    

  روشن خواهد شد. ”CL“در حاليكه قفل كودك فعال است، درصورتيكه هر دكمه اي را فشار دهيد عالمت    •

اگر درصورتيكه عملكرد قفل كودك فعال است اگر غربيلك انتخاب برنامه شستشو را در حالت لغو قرار دهيد و برنامه شستشوي ديگري را     •

  ه فرايند شستشوي برنامه قبلي متوقف شده است، ادامه پيدا خواهدكرد.انتخاب كنيد، فرايند شستشو از مرحله اي ك

  



  

  لغو عملكرد قفل كودك

  همان دكمه ها را به مدت بيشتر از پنج ثانيه نگه داريد تا عملكرد قفل كودك غير فعال شود.    •

  خاموش خواهد شد.  ”CL”درصورتيكه عملكرد قفل كودك غير فعال شود عالمت    •

  

  

  صرف انرژيبرچسب م

  
مصرف انرژي و آب با توجه به فشار آب ورودي، ميزان سختي آب، دماي آب، دماي اتاق ، تعداد لباس هاي كثيف، انتخاب ساير عملكرد     •

  هاي جانبي و نواسات برق متغير مي باشد.

  صرفه جويي در مصرف انرژي

را مطالعه  "جدول برنامه شستشو"ستشوي انتخابي استفاده كنيد. بخش از ماشين لباسشويي براي شستشوي تعداد متناسب با برنامه ش    •

  كنيد.

  بيشتر از گنجايش ماشين لباسشويي، لباس كثيف نشوييد.    •

  لباس هاي كمتر كثيف يا لباس هاي كثيف روزانه را برنامه شستشوي كوتاه مدت بشوييد.    •

  يشتر خواهد شد.هر چه دماي آب بيشتر باشد، مصرف انرژي ب "عموما    •

  برنامه نگه داري و تميزكاري ماشين لباسشويي را منظم انجام دهيد.    •

  از ماشين لباسشويي در فواصل زماني كم مصرف كه شبكه برق محلي مشخص كرده است استفاده كنيد.    •

  كمتر كثيف نيازي به پيش شستشو ندارند.از برنامه پيش شستشو فقط براي شستشوي لباس هاي خيلي كثيف استفاده كنيد، لباس هاي     •

  اقدامات فوق در هزينه آب و برق صرفه جويي خواهند كرد.    •

  

  



 مشخصات فني ماشين لباسشويي

 ~ Hz 220-240 V 50   •                                  ولتاژ   

 A 10   •                        جريان مصرفي

 Mpa 1حداكثر    •                             فشار آّب  

 Mpa 0.1                 حداقل                                                

 W 2200  •                        توان مصرفي  

 Kg 8   •                    حداكثر گنجايش

1200  •دور خشك كن (دور در دقيقه)  

 15   •               نامه شستشو تعداد بر

  845h × 597w × 527d mm  •                  ارتفاع عرض طول  

 ( مشخصات فني با توجه به مدل متغير مي باشد و ممكن است بدون اطالع قبلي توسط كارخانه سازنده تغيير كنند)

   

1200‐1400 



  قبل از برقراري تماس با خدمات پس از فروش

مركز خدمات مجاز، فهرست سواالت متداول را بررسي كنيد، تا در وقت و هزينه خود صرفه جويي كنيد. راه حل ها، پيش از تماس با  "لطفا

 "مراقبت و تميزكاري"مشكل را حل خواهند كرد يا آن را توضيح مي دهند. بمنظور دريافت راهنمايي جهت تميزكاري فيلتر ها به بخش 

با مركز خدمات تماس بگيريد. به ضمانت نامه يا دفترچه خدمات  "صورتيكه مشكل حل نشد، لطفامراجعه كنيد. بعد از مطالعه فهرست، در 

  پس از فروش براي ارائه خدمات محصول مراجعه كنيد.

  راه حل  علت احتمالي  مشكل

  

ماشين 

لباسشويي 

  كار 

  نمي كند.

  بسته نيست. "درب كامال •

  دكمه روشن / خاموش را فشار نداده ايد. •

  غربيلك انتخاب برنامه در وضعيت توقف قرار دارد. •

  دوشاخه به برق وصل نيست يا كليد خاموش است. •

  فيوز دوشاخه برق يا فيوز اصلي سوخته است. •

  برق شهري قطع است. •

  

  درب را كامل ببنديد. •

  برنامه شستشو انتخاب كنيد. •

  ماشين را روشن كنيد و دكمه شروع / مكث را فشار دهيد. •

  دوشاخه برق را به پريز وصل كنيد. •

  فيوز ها را بررسي كنيد. •

  صبر كنيد تا برق شهري وصل شود. •

آب وارد 

ماشين 

  نمي شود

  شير آب بسته است. •

  ممكن است شلنگ آب ورودي خم شده باشد. •

  فيلترشلنگ آب ورودي مسدود شده است. •

  فيلتر دريچه ورودي مسدود شده است. •

  بسته نيست. "درب كامال •

  

  شير آب را باز كنيد. •

  شلنگ آب ورودي را بررسي كنيد. •

  فيلتر شلنگ آب ورودي را تميز كنيد. •

  فيلتر دريچه ورودي آب را تميز كنيد. •

  درب را كامل ببنديد. •

آب تخليه 

  نمي شود.

  شلنگ تخليه مسدود يا خم شده است. •

  فيلتر پمپ تخليه مسدود شده است. •

نا هم سطح در ماشين لباسشويي چيده شده لباس ها  •

  اند.

  

  شلنگ تخليه را بررسي كنيد. •

  فيلتر پمپ تخليه را تميز كنيد. •

  لباس ها را هم سطح در ماشين قرار دهيد. •

نويز يا 

لرزه غير 

  طبيعي

  ماشين لباسشويي تراز نيست. •

  ه هاي جابجايي جدا نشده اند. پيچ ها و ميل •

  لزي داخل ديگ شستشو هستند.اشياء يا اقالم ف •

  بار بيش از حد كم. •

  بار بيش از ظرفيت مجاز يا چيدمان نا هم سطح. •

  ماشين روي سطح نا مناسب قرار گرفته است. •

  را مطالعه كنيد. "نصب"پايه ها را تنظيم كنيد. بخش  •

  پيچ ها و تسمه هاي جابجايي را جدا كنيد. •

  ديگ شستشو را بررسي كنيد. •

  ماشين لباسشويي با بار خيلي كم، صحيح كار نمي كند. •

  مقدار بار را كم و توزيع بار را هم سطح كنيد.  •

  ماشين را در جاي مناسب قرار دهيد. •

در مخزن 

ماده 

شوينده 

مقدار غير 

طبيعي 

كف جمع 

  مي شود.

  بيش از حد از ماده شوينده استفاده كرده ايد. •

  تفاده كرده ايد.از ماده شوينده نامناسب اس •

دكمه روشن / خاموش را فشار دهيد. يك قاشق غذاخوري  •

مايع نرم كننده را با نيم ليتر آب تركيب كنيد و داخل 

الي ده دقيقه صبركنيد سپس  5مخزن ماده شوينده بريزيد. 

  دوباره ماشين را روشن كنيد.

  نوبت بعدي، از مقدار كمتري ماده شوينده استفاده كنيد. •

از ماده شوينده مناسب ماشين لباسشويي خودكار فقط  •

  استفاده كنيد.

  



  قبل از برقراري تماس با خدمات پس از فروش

  راه حل  علت احتمالي  مشكل

  

عدم 

رضايت از 

نتيجه 

  شستشو

  ميزان كثيفي لباس ها با برنامه انتخابي مطابقت ندارد. •

  مقدار كم ماده شوينده.• 

  ميزان سختي زياد آب. •

  بار بيش از حد. •

  توزيع نا هم سطح لباس ها در ماشين. •

برنامه متناسب با كثيفي لباس ها انتخاب كنيد. بخش  •

  را مطالعه كنيد. "جدول برنامه شستشو"

مقدار ماده شوينده را تنظيم كنيد. ماده شوينده را مطابق  •

دستور راهنماي مندرج روي بسته بندي و با توجه به 

  كثيفي لباس ها استفاده كنيد.  سختي آب و ميزان

  ظرفيت مجاز را رعايت كنيد. •

  لباس ها را هم سطح در ديگ شستشو قرار دهيد. •

خشك 

كن عمل 

نمي كند 

يا با تاخير 

  عمل 

  مي كند.

سيستم بار نامتوازن سعي مي كند بار را متوازن كند.  •  طبيعي است. سيستم بار نامتوازن فعال شده است. •

  خشك كن بعد از توازن بار، شروع به كار مي كند.

نوبت بعدي، لباس ها را متوازن در ديگ شستشو قرار  •

  دهيد.

بمحض 

ورود آب، 

ماشين 

آب را 

  تخليه 

  مي كند.

  رتفاع مناسب نصب كنيد.شلنگ تخليه را در ا •  خروجي شلنگ تخليه، خيلي پايين نصب شده است.• 

حين 

شستشو، 

در ديگ 

آب ديده 

  نمي شود.

طبيعي است. آب در قسمتي از ديگ قرار دارد كه ديده  •

  نمي شود.

طبيعي است. آب در قسمتي از ديگ قرار دارد كه ديده   •

  نمي شود.

روي 

لباس ها 

پسماند 

سفيد 

رنگ ديده 

  مي شود.

رت نقاط سفيد مواد غير قابل حل بعضي شوينده ها بصو •

  رنگ روي لباس ها ديده مي شود.

پسماند سفيد رنگ را با آبكشي اضافي توسط ماشين  •

لباسشويي يا يك برس خشك بعد از خشك شدن لباس ها 

  از بين ببريد.

نقاط 

خاكستري 

رنگ روي 

لباس ها 

ديده مي 

  شود.

 "ممكن است بخاطر چربي يا روغن باشد كه كامال •

  شسته نشده باشد.

ا شستشوي دوباره يا ساير حالل ها اثر آن را از بين ب •

   ببريد.



  قبل از برقراري تماس با خدمات پس از فروش

ماشين لباسشويي به يك سامانه الكترونيكي مجهز مي باشد كه هنگام شستشو دايم قسمت هاي مختلف ماشين را بررسي مي كند. صفحه 

بمنظور دريافت راهنمايي جهت نمايشگر و كد هاي خطا، كاركرد روزانه را بررسي مي كند و پيش از بروز هر نوع ايرادي، آن را اعالم مي كند. 

مراجعه كنيد. درصورتيكه كد هاي خطا نمايش داده شد و ماشين لباسشويي كار نكرد بعد  "مراقبت و تميزكاري"ر ها به بخش تميزكاري فيلت

  از بررسي راهكار ها با كارشناسان خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

 

  نمايش داده مي شود. E01كد خطاي 

  

  
  درب ماشين لباسشويي باز است. •

  درب را ببنديد. •

همچنان  E01درصورتيكه كد خطاي  •

نمايش داده مي شود، دو شاخه برق را 

  بكشيد سپس دوباره راه اندازي كنيد.

در صورتيكه مشكل بر طرف نشد با  •

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

 

 نمايش داده مي شود. E02كد خطاي 

  

  
فشار آب ورودي يا سطح آب داخل  •

  .ماشين لباسشويي پايين آمده است

شير آب را باز كنيد. (ممكن است جريان  •

  آب لوله كشي قطع شده باشد)

همچنان  E02درصورتيكه كد خطاي  •

نمايش داده مي شود، دو شاخه برق را 

  بكشيد سپس دوباره راه اندازي كنيد.

در صورتيكه مشكل بر طرف نشد با  •

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

 

 شود.نمايش داده مي  E03كد خطاي 

  

  
پمپ تخليه ايراد دارد يا مسدود شده  •

است يا اتصاالت برقي پمپ تخليه ايراد 

  دارد.

  فيلتر پمپ را تميز كنيد. •

همچنان  E03درصورتيكه كد خطاي  •

نمايش داده مي شود، دو شاخه برق را 

  بكشيد سپس دوباره راه اندازي كنيد.

در صورتيكه مشكل بر طرف نشد با  •

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

 

  نمايش داده مي شود. E04خطاي 

  

  
مقدار زيادي آب داخل ماشين  •

  لباسشويي وجود دارد.

در حالت طبيعي، ماشين لباسشويي، آب  •

 را تخليه خواهد كرد.

همچنان  E04درصورتيكه كد خطاي  •

برق را نمايش داده مي شود، دو شاخه 

  بكشيد سپس دوباره راه اندازي كنيد.

در صورتيكه مشكل بر طرف نشد با  •

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

  

  



  قبل از برقراري تماس با خدمات پس از فروش

ماشين لباسشويي به يك سامانه الكترونيكي مجهز مي باشد كه هنگام شستشو دايم قسمت هاي مختلف ماشين را بررسي مي كند. صفحه 

بمنظور دريافت راهنمايي جهت نمايشگر و كد هاي خطا، كاركرد روزانه را بررسي مي كند و پيش از بروز هر نوع ايرادي، آن را اعالم مي كند. 

مراجعه كنيد. درصورتيكه كد هاي خطا نمايش داده شد و ماشين لباسشويي كار نكرد بعد  "مراقبت و تميزكاري"ر ها به بخش تميزكاري فيلت

 ن خدمات پس از فروش تماس بگيريد.از بررسي راهكار ها با كارشناسا

  راه حل  علت احتمالي  مشكل

  

  

  

  

  هشدار قطعي آب يا 

  كاهش فشار آب ورودي

  

  شير آب بسته است. •

ممكن است شلنگ ورودي خم شده  •

  باشد.

  فيلتر شلنگ ورودي مسدود شده باشد. •

  فيلتر دريچه ورودي مسدود شده باشد. •

  آب محلي قطع شده باشد. •

  فشار آب ورودي كم باشد. •

  شير آب را بررسي كنيد. •

  شلنگ ورودي را بررسي كنيد. •

  فيلتر شلنگ را تميز كنيد. •

  لتر دريچه ورودي را تميز كنيد.في •

منتظر بمانيد تا فشار آب زياد شود  •

(غربيلك انتخاب برنامه را در حالت توقف 

  قرار دهيد)

  

  
  

  

  

  

  

  هشدار انسداد فيلتر پمپ تخليه

  

  فيلتر پمپ مسدود شده است. •

ممكن است شلنگ تخليه مسدود يا  •

  خميده شده باشد.

  فيلتر پمپ را تميز كنيد. •

  شلنگ تخليه را بررسي كنيد. •

  



  خدمات و تميزكاري

  

  نگهداري و تميزكاري

  را مطالعه كنيد. "خدمات و پشتيباني مصرف كننده"فقط از لوازم يدكي اصلي استفاده كنيد. بخش     •

  مواد شوينده، تميز كننده و افزودني ها را در مكاني خشك و دور از دسترس كودكان قرار دهيد.    •

  هميشه پيش از تميزكاري، دوشاخه برق را بكشيد و شير آب را ببنديد.    •

  هنگام كشيدن دوشاخه برق از پريز، سيم برق را نكشيد، هميشه دوشاخه برق را بگيريد.    •

اسفنج استفاده كنيد  براي تميزكاري سطح خارجي ماشين لباسشويي از آب گرم و مواد شوينده خنثي و غير خورنده رقيق شده با پارچه يا    •

  سپس با يك پارچه نرم آن را خشك كنيد.

  سطح داخلي ديگ شستشو را بصورت منظم به همين شكل تميز كنيد.    •

هنگام برخورد اشياء فلزي با ديگ شستشو ممكن است انباشت زنگار در ديگ شستشو ديده شود. بالفاصله اين انباشت زنگار را پاك كنيد.     •

براي تميز كاري مي توانيد از شوينده ها با پايه نانكلرين، مطابق راهنماي استفاده مندرج روي بسته بندي محصول، استفاده درصورت نياز 

  كنيد.

  هرگز از شوينده هاي خورنده يا سيم ظرفشويي براي تميزكاري استفاده نكنيد. •   

ز هاي سمي توليد شود كه از طرفي براي سالمتي مضر است و از طرف از هيچ نوع حاللي براي تميزكاري استفاده نكنيد، ممكن است گا •   

  ديگر مي تواند موجب آتش سوزي يا انفجار شود.

 
  

  مخزن توزيع ماده شوينده

  پسماند مواد شوينده باقيمانده در مخزن ماده شوينده را بصورت منظم تميز كنيد. (شكل زير را ببينيد)    •

  فشار دهيد و همزمان مخزن را به سمت خودتان بكشيد.  پوشش قسمت نرم كننده را    •

  تمام بدنه و قسمت هاي مخزن را با آب گرم، برس نرم و ماده شوينده ماليم تميز كنيد.    •

  پسماند مخزن را بدون اينكه داخل ماشين لباسشويي بيندازيد پاك كنيد.    •

  بزنيد و مخزن را در ماشين لباسشويي قرار دهيد.مخزن را با يك حوله خشك كنيد، قسمت هاي آن را جا     •

  مخزن ماده شوينده براي شستشو در ماشين ظرفشويي مناسب نيست.    •



  

  

  دستگاه مايع شوينده

  دستگاه مايع شوينده را بيرون بكشيد و تمام قسمتهاي آن را با آب ولرم و برس نرم و شوينده ماليم تميز كنيد.    •

  دستگاه را دوباره جا بزنيد و بررسي كنيد پسماندي باقي نمانده باشد.    •

  (شكل زير را ببينيد)

  
  دريچه سيفون نرم كننده

تميز كنيد و دوباره آن را جا بزنيد و بررسي كنيد  "مخزن ماده شوينده را بيرون بكشيد، دريچه سيفون ان را جداكنيد و پسماند ها را كامال    •

  قي نمانده باشد.پسماندي با

  
  

  

  فيلتر هاي شلنگ ورودي

در هر دو سر شلنگ ورودي آب يك فيلتر قرار دارد، يكي سمتي كه به شير آب وصل مي شود و ديگري سمتي كه به پشت ماشين     •

  بينيد)لباسشويي وصل مي شود. اين فيلتر ها بمنظور تصفيه آب از مواد و ناخالصي هاي احتمالي مي باشد. (شكل زير را ب

  در صورتيكه اين فيلتر ها مسدود باشند اگرچه شير آب باز باشد به اندازه كافي آب وارد ماشين لباسشويي نخواهد شد.    •

  هر دو فيلتر را همزمان تميز كنيد، ابتدا فيلتر شير آب ورودي و سپس فيلتر پشت ماشين لباسشويي را تميز كنيد.    •

  نگ از سمت شير آب:بمنظور تميزكاري فيلتر شل    •

  .    شيرآب را ببنديد و پيچ بست شلنگ را باز كنيد.1

  .    فيلتر را با آب و برس تميز كنيد.2



  .    شلنگ را دوباره به شير آب ببنديد.3

  بمنظور تميزكاري فيلتر شلنگ از سمت پشت ماشين لباسشويي:    •

  كنيد. .    در حاليكه شير آب بسته است، پيچ بست شلنگ را باز1

  .    فيلتر را با كمك يك دم باريك بيرون بكشيد.2

  .    فيلتر را زير شير آب تميز كنيد، فيلتر را جا بزنيد و شلنگ را دوباره نصب كنيد.3

  .    شير آب را باز كنيد و هر گونه نشتي احتمالي را بررسي كنيد.4

  
  

  فيلتر پمپ تخليه

پايين ماشين لباسشويي در دسترس مي باشد. براي دسترسي به فيلتر بايد  - شد كه از سمت راستپمپ تخليه به يك فيلتر مجهز مي با    •

  پوشش آن را برداشت.

اين فيلتر اشياء خارجي و فيبر بجا مانده از شستشوي لباس ها را جمع آوري مي كند تا هنگام تخليه آب، وارد پمپ تخليه نشوند، و از هر     •

  گونه آسيب احتمالي جلوگيري شود.

ه را تميزكاري كنيد. بعنوان يكي از فيلتر پمپ تخلي "الزم است با توجه به دفعات استفاده و ميزان كثيفي لباس هاي كه مي شوييد، مرتبا    •

  مراحل نگه داري حداقل هر دو ماه يكبار فيلتر پمپ تخليه را تميزكاري كنيد.

همچنين در صورتيكه فرايند تخليه يا خشك كن انجام نمي شود يا هنگام تخليه آب بخاطر اشياءي مانند سوزن، سكه و ... كه مسير     •

  ند، صداي غير طبيعي شنيده مي شود، الزم است فيلتر پمپ را تميز كنيد.جريان خروجي آب را مسدود كرده ا

  

   



  

  بمنظور تميزكاري فيلتر پمپ تخليه:

  .    بررسي كنيد آب موجود در ماشين لباسشويي بطوركامل تخليه شده باشد سپس دوشاخه برق را از پريز بكشيد.1

  هشدار آب داغ:

ارج كنيد آب موجود در ماشين لباسشويي خارج مي شود. درصورت نياز صبر كنيد پيش از خارج كردن .    هنگاميكه فيلتر پمپ تخليه را خ2

  فيلتر پمپ تخليه، آب موجود در ماشين لباسشويي خنك شود.

اسشويي .    درپوش پانل سرويس را باز كنيد. براي اينكار مي توانيد از قاشقك پودر شوينده يا ظرف تنظيم سطح مايع شوينده ماشين لب3

  خودتان استفاده كنيد.

.    يك ظرف گود نزديك فيلتر پمپ تخليه نگه داريد تا آبي كه خارج مي شود در آن جمع شود و دستمالي در دسترس داشته باشيد تا 4

  سرريز آب را تميز كنيد. سپس پوشش پمپ تخليه را در جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آب خارج شود. 

  يكه آب موجود در ماشين لباسشويي بطور كامل تخليه شد، پوشش پمپ تخليه را بچرخانيد و آن را خارج كنيد..    هنگام5

  .    فيلتر پمپ تخليه را آب بكشيد و با برس هر گونه كثيفي را تميز كنيد.6

  كنيد. .    فيلتر را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا محكم شود و هر نوع نشتي احتمالي را بررسي7

  .    درپوش پانل سرويس را با فشردن و تنظيم گيره ها در مقابل سوراخ ها ببنديد.8

  

  

  مهم

  هرگز هنگام فرايند شستشو، پوشش پمپ تخليه را بر نداريد، هميشه صبر كنيد فرايند شستشو تمام شود و ماشين تخليه شود.    •

ررسي شوند تا از نشتي هاي احتمالي يا آسيب هاي وارده به دريچه ورودي آب  فيلتر شلنگ و فيلتر پمپ تخليه ب "الزم است مرتبا    •

جلوگيري شود. سهل انگاري در نگه داري و مراقبت از ماشين لباسشويي ممكن است موجب خسارت هايي بشود كه شامل موارد گارانتي 

  نباشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خدمات و پشتيباني مصرف كننده

به  "خانگي تان به كمك نياز داشتيد يا نياز به سرويس يا تعميرات داشتيد (در طول دوران گارانتي يا بعد از آن) لطفااگر در كاركرد با محصول 

  بسته خدمات پس از فروش و گارانتي كه همراه محصول تعبيه شده است مراجعه كنيد.

  د.انجام خدمات و نصب دستگاه فقط بايد توسط سرويسكاران مجرب شركت انجام شو    •

در صورتيكه سيم برق آسيب ديده باشد، بمنظور ايمني بيشتر، بايد فقط توسط سرويسكاران مجرب شركت كنوود تعويض شود. براي     •

  مطالعه جزئيات بيشتر به بسته خدمات پس از فروش و گارانتي كه همراه محصول تعبيه شده است مراجعه كنيد.

  

  گارانتي

  به بسته خدمات پس از فروش و گارانتي كه همراه محصول تعبيه شده است مراجعه كنيد. "براي مطالعه جزئيات بيشتر لطفا

  اگر در طول دوران گارانتي دستگاه شما  خراب شود ما بدون هزينه آن را تعمير مي كنيم، مشروط بر آنكه:    •

  ايراد ناشي از سوء استفاده، سهل انگاري يا آسيب هاي خارجي نباشد.    •

  ري در محصول اعمال نشده باشد.تغيي    •

  دست دوم نباشد.    •

  از محصول استفاده تجاري نشده باشد.    •

  قسمت هاي برقي دستكاري نشده باشد.    •

  فاكتور خريد براي ارائه موجود باشد.    •

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بازيافت بسته بندي

  مواد بسته بندي با توجه به امكانات زيست محيطي محلي قابل بازيافت مي باشند.    •

  

  
  .EC/2002/96اطالعات مهم براي امهاء صحيح محصول با استاندارد 

محلي يا پس از پايان عمر محصول، نبايد آن را مانند زباله هاي شهري امهاء كرد. بايد محصول را به مسئولين متخصص جمع آوري زباله هاي 

 پيمانكاران متصدي اين كار سپرد.

  هنگام امهاء محصوالت خانگي كهنه، سيم برق، كليد و ضامن درب را از بين ببريد تا مانع بسته شدن درب بشود. (ايمني كودكان) 

زمان كافي براي بازيابي  امهاء جداگانه محصوالت خانگي، تاثيرات منفي بر محيط زيست و سالمت، ناشي از امهاء نادرست را كاهش مي دهد و

مواد مصرف شده در محصول و صرفه جويي در انرژي و منابع را به مسئولين مي دهد. براي يادآوري امهاء جداگانه محصوالت خانگي، محصول 

  از عالمت سطل زباله چرخدار ضربدر دار استفاده كرده است.
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