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        ايمنيايمنيايمنيايمنينكات نكات نكات نكات 

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

 .مي شودخطرناك بوده و منجر به آسيب رسيدن به كاربر و دستگاه  دستگاهساختارهرگونه تغيير در  �

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

 .)يبه بخش آماده ساز

 .كار كنند آننبايد با  آشنا نيستند يكه با عملكرد دستگاهفرادا �

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

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

 ،همه وسايل بسته بندي و حفاظتي را خارج كنيد ،دستگاه ديدنقبل از استفاده براي جلوگيري از صدمه  �

 .دستگاه مي شودآسيب جدي به وارد آمدن عدم انجام اين كار منجر به 

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

 .دستگاه بايد به پريز داراي سيم اتصال به زمين متصل گردد �

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

 .و شير آب را ببنديد جدا كردهدر پايان كار با دستگاه، دوشاخه را از پريز  �

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

 .از پريز بكشيدبلكه خود دوشاخه را گرفته و  ،را نكشيداتصال 

دارند را بشوييد و اگر در اين مورد شك داريد به برچسب  سشوييلباتنها لباسهايي كه قابليت شستشو با  �

 ).شودمراجعه  10مندرج در صفحه به جدول عالئم لباسها (لباس مراجعه كنيد

بررسي كنيد كه همه جيبها خالي باشند زيرا اشياء محكم يا نوك تيز  دستگاهقبل از قرار دادن لباسها در  �

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

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

 .بشوييد لباسشوييكنيد تا لباسها كامالً خشك شوند سپس آنها را با 

دقيقه پس از اتمام شستشو يا خاموش كردن نمي توان باز  3-2را تا  دستگاهدرب باشيد كه  توجه داشته �

 .كرد

 .كنيداريدنيروي اضافي روي درب خود كردنيا وارد  ييلباسشولباسها روي درب  قراردادناز  �
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 .آنرا تميز كنيد در صورت نيازرا بررسي كرده و يخروجفيلتر  ،پس از شستشوي پرده و پارچه هاي بلند �

 .نمائيدمراجعه  مشتريان يسبه مركزسرو 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  �

 .ديكنجدا سكاري دوشاخه را از پريز يقبل از تميزكردن وانجام هرگونه سرو �

هنگام كار دستگاه در را رطوبت يد زيكن يروباز و مرطوب خوددار ياز قرار دادن دستگاه در مكانها �

 .رل پانل خودداري كنيدتهمچنين از پاشيدن آب به قسمت كن .شود يموجب بروز خطر م

انجام شود درغير اينصورت منجر به  انيخدمات مشترمركز تعميركار 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 يك عدد كيسه نخي استفاده كنيد بگونه اي كه لباسها را در آن  �

  .قرار داده و كيسه را گره بزنيد

 .فقط بايد از قطعات اصلي استفاده شود دستگاهبراي تعمير  �

كشيده و شيرهاي ورودي را ببنديد  حتماً دوشاخه را از برقرا براي مدت طوالني نياز نداريد  دستگاهاگر  �

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

        دستگاهدستگاهدستگاهدستگاهآماده سازي آماده سازي آماده سازي آماده سازي 

  .دستگاه را از درون بسته بندي خارج نموده و كليه فومها و ديگر اجزاء بسته بندي را از آن جدا كنيدابتدا  -1

 :لوازم همراه محصول را طبق ليست زير كنترل كنيد -2

  

  

  

  
              

الستيكي  واشرعددپيچ بهمراه  3براي جلوگيري از آسيبهاي ناشي از حمل ونقل،  دستگاه به هنگام نصب �

در غير اينصورت در هنگام كار  كه قبل از استفاده بايد آنها را جدا كرد شوددرپشت بدنه نصب مي 

 .لرزش شديد و خرابي دستگاه مي شود ، موجب توليد سر و صدا
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  .هيددسوراخها قرار محل پس از جدا كردن پيچها حتماً درپوشهاي پالستيكي را در  �

 .را جابجا كنيدآن سپس ،را در جاي خود قرار دهيدواشرها ره پيچها و بايد دوبا دستگاهبراي جابجائي  �

  

  

  

  
 

        دستگاهدستگاهدستگاهدستگاهنصب نصب نصب نصب 

پايه تنظيم شدني  4پس از پيدا كردن مناسب ترين مكان براي قرار دادن دستگاه، سطح آنرا با استفاده از  �

 . تراز كنيد

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

 . محكم كنيد

و  ميكند صدا اگر دستگاه بخوبي نصب نشده و تراز نباشد، در هنگام كاركردن حركت كرده و توليد �

 .ممكن است آسيب ببيند

پايه هاي عقبي دستگاه را تا انتها محكم نموده و مهره هاي قفل كن را به بدنه : روش تنظيم پايه هاي دستگاهروش تنظيم پايه هاي دستگاهروش تنظيم پايه هاي دستگاهروش تنظيم پايه هاي دستگاه

محصول را در محل تعبيه شده قرار داده و پايه هاي جلوئي را طوري تنظيم كنيد تا دستگاه كامالً . فيكس نمائيد

 .قطري فيكس و تراز گردد سپس مهره قفل كن را زير بدنه محكم كنيددر محل خود به صورت 

دهيد و مطمئن  تكانجهت اطمينان از اينكه دستگاه درست تراز شده است، قسمت فوقاني دستگاه را به جلو : توجهتوجهتوجهتوجه

 .شويد كه هيچگونه لقي وجود ندارد

 .مكانهاي بسيار سرد قرار ندهيددر را دستگاهتوصيه مي شود  �

 سانتيمتر10 سانتيمتر و پشت2چپ و راست : مقداري فضا در اطراف دستگاه در نظر بگيريد �
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        ييييييييلباسشولباسشولباسشولباسشو    آبآبآبآب ييييلوله هالوله هالوله هالوله هاطريقه اتصال طريقه اتصال طريقه اتصال طريقه اتصال 

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

د يـ ن مواقـع با يـ در صورتيكه تنها يك لوله آب وجود دارد آنرا به ورودي آبسرد متصل كنيـد، در ا .متصل كنيد

  .يك به دو استفاه شود ريا از شيآبگرم مسدود شود  يورود

فشار ورودي آب دستگاه  يتوصيه مي شود اگر از سيستم تقويت فشار آب ورودي استفاده مي نمائيد بايست �

 .بصورت دستي تنظيم شود
        

        براي شيرهاي آب معموليبراي شيرهاي آب معموليبراي شيرهاي آب معموليبراي شيرهاي آب معمولي

 .رابط را از آن جدا سازيدد يد تا بتوانين بكشييرا پا يقه لوله ورودي .1

 .عدد پيچ اطراف رابط را آهسته باز كنيد تا جائيكه براحتي به شير آب متصل شود 4سپس  .2

 .پس از آن پيچهاي رابط را ببنديد تا محكم به شير متصل شود .3

 .چسب دور رابط را باز كرده و قطعه پايين رابط را بپيچانيد تا محكم شود .4

 .ديتصل كنر آب ميرا به ش يده و لوله ورودين كشييرا پا يلوله وروديقه  .5

د تا يساعت بچرخان يد و در جهت عقربه هايدستگاه متصل كن يرا به ورود يگر لوله وروديد يانتها .6

  .محكم شود
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        براي شيرهاي آب سرپيچ داربراي شيرهاي آب سرپيچ داربراي شيرهاي آب سرپيچ داربراي شيرهاي آب سرپيچ دار

 .لوله ورودي را به شير آب ببنديد بدين صورت كه رابط را بدور شير بپيچانيد .1

 .استفاده كنيدرابط ورودي د از يتوان يدر صورت لزوم م .2

 .د تا محكم شوديمتصل كرده و بچرخان ييآب را به لباسشو يانتهاي ديگر ورود .3

  

        

        

        

        

شير آب را باز كنيد و اجازه دهيد مقدار زيادي آب خارج شود تا اينكه رنگ  يپس از اتصال لوله ورود �

 .نه رسوبات و ناخالصي نداشته باشدآن شفاف شده و هيچگو

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

  .نماييد

 .اشدازسطح زمين ارتفاع داشته ب سانتيمتر100 وحداكثرسانتيمتر  60حداقل  لوله تخليه آب بايد �

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

  .قرار داد يا سينك ظرفشويي روي لبه دستشويي

سر لوله تخليه نبايد در آب فرو رود، همچنين در صورت بلند كردن لوله تخليه طول آن نبايد بيشتراز  ::::توجهتوجهتوجهتوجه

  .شودمتريسانت150
 
        
        

        

 

  

  



7 

  اتصال به برقاتصال به برقاتصال به برقاتصال به برقطريقه طريقه طريقه طريقه 

قرار  ييلباسشو پشتكه در برچسبي ( بر روي برچسب اطالعات فنيمطمئن شويد كه ولتاژ نوشته شده  �

  .با ولتاژ منزل شما مطابقت داشته باشد) دارد

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

  .بايد داراي سيم اتصال به زمين باشدپريز  �

 .نبايد با رابط يا سه راهي به پريز متصل شود ييلباسشو �

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

 )ارت(يك سيم ارت اضافي پشت دستگاه در باالي آن بسته شده و سر ديگر سيم به زميناينصورت بايد 

 ).رويسكار مركز مجاز خدمات مشتريان انجام شوداينكار بايد حتماً توسط س(متصل شود

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

        كه ها كه ها كه ها كه ها للللبرطرف كردن برطرف كردن برطرف كردن برطرف كردن     روشروشروشروش

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

پيش شستشو به سست كردن آلودگيها قبل از  .سبزه را آسانتر مي كند بري لكه هاي پروتئيني مثل خون، شير يا

  .شستشو كمك مي كند

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

  .سعي كنيد لكه ها را همان زمانيكه بوجود مي آيند ازبين ببريد

كه آيا لباس رنگ ثابت است يا مدت زمان ايجاد لكه، نوع لباس و اين ،نوع لكه قبل از برطرف كردن لكه ها ابتدا

  .خير را مشخص كنيد

  .بسرد يا ولرم تميز كنيدآلكه ها را با 

  .نمي كند سفيد كننده اي استفاده كنيد كه لباس را خرابمواد هنگاميكه نياز به استفاده از سفيد كننده است از 

از بين برد و نياز به شستشو با دست نيز دارند، براي اينكار قبل از  ييلباسشو با ن تنهابعضي از لكه ها را نمي توا

از گوشه لكه شروع كرده و ( برطرف كردن هرگونه لكه اي با دست، ابتدا بر روي گوشه اي از لباس انجام دهيد

چند روش از بين ). ي شودبه داخل آن نفوذ كنيد، با اين روش از بوجود آمدن حلقه سياه بدور لكه جلوگيري م

  :بردن لكه ها در زير آورده شده است
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با استفاده از پارچه ضخيمي واكس را پاك كنيد سپس زير و روي لباس دوتكه كاغذ جذب كننده : واكسواكسواكسواكس

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

مراقب باشيد كه لكه . لباس را تميز كنيد الكل سفيدبا استفاده از پارچه نرم آغشته به :  جوهر خودكار وامثال آنجوهر خودكار وامثال آنجوهر خودكار وامثال آنجوهر خودكار وامثال آن

  .پخش نشود

مقداري مايع سفيد  ييلباسشواگر لباس قابليت شستشو با مواد سفيد كننده را دارد، به : لكه هاي سياه و كثيفلكه هاي سياه و كثيفلكه هاي سياه و كثيفلكه هاي سياه و كثيف

 10آب اكسيژنهقسمت كثيف لباس را در و يا ) مراجعه كنيد شستشوبه جدول و برنامه هاي (كننده اضافه كنيد

  .دقيقه قرار دهيد 15تا  10بمدت 

را روي لكه قرار داده و با اتوي نسبتاً داغ اتو  10آب اكسيژنهپارچه آغشته به محلول  :عالئم زرد ناشي از اتوعالئم زرد ناشي از اتوعالئم زرد ناشي از اتوعالئم زرد ناشي از اتو

  .كنيد

آفتاب قرار دهيد و  بر روي لكه آبليمو و نمك ريخته و آنرا در: ))))ناشي از قسمتهاي فلزي لباسناشي از قسمتهاي فلزي لباسناشي از قسمتهاي فلزي لباسناشي از قسمتهاي فلزي لباس((((عالئم زنگ زدگيعالئم زنگ زدگيعالئم زنگ زدگيعالئم زنگ زدگي

  .سپس بصورت عادي بشوييد

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

 .آنرا پاك كنيد) الك پاك كن(آغشته به استون

و بصورت عادي  نيدتميز ك )متيل تربانتين(رنگهاي تازه را پاك كرده و با مواد خشك شويي: ييييروغنروغنروغنروغن    رنگرنگرنگرنگ

  .بشوييد

  .دييبشو يكرده و بصورت عاد يكه رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبكشيهنگام :ككككييييرنگ پالسترنگ پالسترنگ پالسترنگ پالست

لكه هاي . لكه هاي روي لباسهاي پشمي يا پنبه اي را مي توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاك كرد: رژلبرژلبرژلبرژلب

  .روي لباسهاي ابريشمي نياز به تري كلرواتيلن دارد

تكه اي كاغذ جذب كننده روي قسمت لكه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بماليد و مرتباً كاغذ : الكالكالكالك

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

پاك  مقداري كره تازه روي لكه بماليد و مدتي آنرا به حال خود رها كنيد سپس با روغن تربانتين آنرا: قيرقيرقيرقير

  .كنيد

  .ي شوينده آنزيم دار بخيسانيدوكمي استن بر روي لكه بماليد سپس آنرا در آبسرد حا: لكه سبزه وچمنلكه سبزه وچمنلكه سبزه وچمنلكه سبزه وچمن

  .آنرا در آب نمك بخيسانيد و با صابون بشوييداگر هنوز لكه باقيست و  فوراً با آب سرد بشوييد: خونخونخونخون
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اگر هنوز لكه باقيست با استفاده از كمي  .آنرا در آبسرد حاوي شوينده آنزيم دار بخيسانيد: شكالتشكالتشكالتشكالت////كاكائوكاكائوكاكائوكاكائو

  .شوينده شسته و با آبسرد آب بكشيد

اگر هنوز لكه باقيست با استفاده از . فوراً لباس را بطور عمودي در آب قرار دهيد و با آبسرد آب بكشيد :قهوهقهوهقهوهقهوه

  .بشوييد) تا جائيكه جنس لباس اجازه مي دهد(كمي شوينده و آبگرم

  .اگر هنوز لكه باقيست با استن آنرا از بين ببريد. بكشي كرده و بصورت عادي بشوييدبا آبسرد آ :بستنيبستنيبستنيبستني////خامهخامهخامهخامه

اگر هنوز لكه باقيست با استن تميز كرده . شسته و با آبسرد آب بكشيد ديقسمت مورد نظر را با سركه سف :عطرعطرعطرعطر

  .يا آنرا با شوينده آنزيم دار بخيسانيد

  .با شوينده آنزيم دار در آب سرد بخيسانيد سپس آبكشي كرده و بصورت عادي بشوييد :تخم مرغتخم مرغتخم مرغتخم مرغ

  .فوراً با آبسرد آبكشي كنيد سپس كمي شوينده بر روي لكه ريخته و بصورت عادي بشوييد :ميوهميوهميوهميوه

ز كردن را شروع كنيد بدين يوي كاغذ جاذب قرار دهيد و از پشت آن تمرقسمت لكه دار را بر :روغنروغنروغنروغن////گريسگريسگريسگريس

  .رت كه با استن يا مايع خشك شويي تميز كرده و بصورت معمولي بشوييدصو

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

  .هنوز لكه باقيست و مشكلي براي لباس بوجود نمي آيد از سفيد كننده استفاده كنيد راگ

هنوز لكه باقيست با كمي شوينده آنرا  راگ. لجنهاي خشك را با مسواك جدا كنيد و با آبسرد آب بكشيد :لجنلجنلجنلجن

 .تميز كنيد و بصورت عادي بشوييد

  

        اطالعات مفيداطالعات مفيداطالعات مفيداطالعات مفيد

  :صرفه جويي آب و برق در طي فر آيند شستشو

  لباسشوييجمع آوري لباسها براي يكبار بارگيري كامل  -

 زياد پرنكردن لباسشويي -

 پيش شستشوي لباسهاي بسيار كثيف -

 .كاهش مقدار پودر شوينده يا انتخاب برنامه هاي شستشوي سريع يا كوتاه براي لباسهاي كم چرك -

 ).درجه سانتيگراد تجاوز كنيد 60فقط براي لباسهاي بسيار كثيف از (انتخاب مناسب دماي شستشو  -

 .دبيش از مقدار مورد نياز پودر شوينده استفاده نكني -

  .استفاده از مواد نرم كننده لباسها را نرم ترو اتوي آنها را راحت تر مينمايد -
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 لباسها لباسها لباسها لباسها     ييييرورورورو    ييييعالئم بين المللعالئم بين المللعالئم بين المللعالئم بين الملل

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

درجه 100اتو كردن تا دماي حداكثر   شستشوي معمولي 

 شستشوي ماليم اتو نشود

 شستشو تا دماي حداكثر خشكشويي با استفاده از حالل

درجه 95   

 خشكشويي تنها با شوينده مايع و

الكل خالص   

 شستشو تا دماي حداكثر

درجه 60   

 خشكشويي تنها با استفاده از پركلريد،

 شوينده مايع و الكل خالص

 شستشو تا دماي حداكثر

درجه 40   

 شستشو تا دماي حداكثر خشكشويي نشود

درجه 30   

 شستشو با دست بصورت پهن شده خشك شود

 با آب شسته نشود بصورت آويخته خشك شود

 شستشو با سفيد كننده در آب سرد روي بند رخت خشك شود

 با استفاده از دستگاه خشك كن در 

 حرارت ماليم خشك شود
 سفيد كننده اضافه نشود

 با استفاده از دستگاه خشك كن در 

 حرارت پايين خشك شود

 اتو كردن تا دماي حداكثر

درجه 200   
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        قسمتهاي مختلف دستگاهقسمتهاي مختلف دستگاهقسمتهاي مختلف دستگاهقسمتهاي مختلف دستگاه

        

        

كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل 

        ))))1111((((شماره شماره شماره شماره 

        

        

        
 
 

كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل 

        ))))2((((شماره شماره شماره شماره 
 
 
 
 
 
 

كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل كنترل پانل 

        ))))3((((شماره شماره شماره شماره 
 
 
 
 

 
 

        كنترل پانلكنترل پانلكنترل پانلكنترل پانل

        ))))4((((شماره شماره شماره شماره 
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  )خاموش/روشن( Powerكمه د .1

 )توقف موقت/شروع(Start/Pauseدكمه  .2

 )تنظيم عملكردهاي اضافي(Optionدكمه  .3

 )زمان تاخير(DelayTimeدكمه  .4

 )صرفه جويي در زمان( SaveTimeدكمه  .5

 )تنظيم سرعت چرخش(Spinدكمه  .6

 )تنظيم درجه حرارت(Tempدكمه  .7

  كشو جاپودري .8

 ولوم تنظيم برنامه هاي شستشو    .9

  صفحه نمايش .10

 سيم و دوشاخه   .11

 )درجه180باقابليت بازشدن تا (دستگاهدرب  .12

 لوله تخليه .13

 پايه هاي تنظيم شدني .14

  فيلتر .15

        
        
        

 .وجود هر گونه رطوبت احتمالي در دستگاه بدليل تست عملكردي محصول توسط شركت سازنده مي باشد •

  .باقي مي ماند كه اين مقدار آب طبيعي استدرب پس از يك سيكل شستشو مقداري آب پايين الستيك  •
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        استفادهاستفادهاستفادهاستفادهيقه يقه يقه يقه طرطرطرطر

قرار  Quick30بر روي برنامه را بدون لباس  ييلباسشوقبل از اولين استفاده توصيه مي شود كه يكبار  ::::هشدارهشدارهشدارهشدار

  .، با اينكار از  درست كار كردن و تميز بودن آن مطمئن مي شويددهيد تا سيكل آن انجام گيرد

  :نكات ضروري قبل از شروع شستشو

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

 .آنها جدا كنيد لباسها را بر اساس جنس �

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

 .پارگي لباسها را ترميم كنيد �

 .ا ببنديدزيپها، گيره ها يا قالبهاي لباسها ر �

  .لكه ها را پاك كنيد �

        

        

        

        

        

        جداسازي لباسهاجداسازي لباسهاجداسازي لباسهاجداسازي لباسها

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

  

        

        

        

        

        

  معيارهاي جداسازي البسه

  كثيفي پايين/  كثيفي متوسط/ بسيار كثيف  ميزان كثيفي

  تيره/ روشن/ سفيد  رنگ

  غيرپرزده/ پرزده  ميزان پرز
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        ييييييييلباسشولباسشولباسشولباسشون لباسها در ن لباسها در ن لباسها در ن لباسها در ددددقرار داقرار داقرار داقرار دا

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

 .شودانجام  يو ضد چروك يشدگ

ز شدن يم نادرست دستگاه موجب تمياد پركردن و تنظيز. ديزيدر دستگاه لباس بر يبه اندازه مناسب و كاف �

بعلت كشيدگي و فشار زياد به لباس و چروك زياد، ايجاد پرز زياد و پارگي و خرابي لباسها ، يناكاف

 .گردد لرزش محصول مي

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

 .لباسشويي موجب لرزش در هنگام چرخش مي شود

كيلوگرم  8/1يا پارچه هاي با ابعاد زياد حداكثر وزن توصيه شده براي شستشو براي شستن ملحفه، حوله و  �

 .مي باشد

 .ريخته ايد مدت زمان شستشو را كوتاه انتخاب كنيد دستگاههنگاميكه لباس كمي را در  �

در اين مواقع بايد مقدار . ه حجم زياد لباس استفاده كنيدكاهش چين و چروك از تنظيمات برنامبراي  �

 .م حركت كنندرام موجود باشد تا لباسها براحتي در آب موجود در دراكافي در دفضاي 
  

        شستشوشستشوشستشوشستشو

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

  .را باز كنيد دستگاهدرب  .1

 ).مطابق با روش فوق(قرار داده و درب را ببنديد دستگاهباسها را در ل .2

كه بيش از اندازه آب جذب مي كند را با توصيه مي شود كه لباسهايي . نكنيدرا بيش از اندازه پر  دستگاه::::توجهتوجهتوجهتوجه

  ).مثل پتو(دست بشوييد

استفاده از شوينده مراجعه  به قسمت مربوط به(و مايع نرم كننده را در محفظه شوينده بريزيد شستشوپودر  .3

  .و كشو جاپودري را ببنديد) كنيد
  .كننده مي بايست قبل از استفاده توسط آب رقيق شود تا بهترين عملكرد حاصل شود مايع نرم: : : : نكته مهمنكته مهمنكته مهمنكته مهم

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

  .)رديگ يصورت نم يات شستشو و خشك كن بدرستيش از حد عمليد كف بيدر صورت تول(اتوماتيك باشد
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تا دستگاه روشن شود سپس ولوم تنظيم برنامه شستشو را بر  را فشار دهيدPowerدكمه  بكاربراي شروع  .4

و ساير تنظيمات را اعمال كنيد و در آخر براي شروع شستشو دكمه  بچرخانيدروي برنامه مورد نظر 

Start/Pause را فشار دهيد. 
         

 پايان شستشوپايان شستشوپايان شستشوپايان شستشو

  .خاموش كنيدPowerرا بوسيله فشار دادن دكمه  دستگاهدر پايان شستشو،  .1

 .لباسها را خارج كنيد .2

 .با دستان خشك دوشاخه را از پريز بكشيد .3

 .شير آب را ببنديد .4

 .الستيك درب را خشك و تميز كنيد .5

 .درب دستگاه را نيمه باز بگذاريد تا هوا درون محفظه درام جريان داشته باشد .6

خاموش گردد براي باز شدن درب الزم  Powerاگر در خالل انجام برنامه، محصول توسط دكمه : نكته مهم

  .است دوشاخه از پريز كشيده شود
  

 دكمه ها و ويژگيهادكمه ها و ويژگيهادكمه ها و ويژگيهادكمه ها و ويژگيهاعملكردهاي عملكردهاي عملكردهاي عملكردهاي 
  
Power )خاموش كردن دستگاه بكار مي رود/جهت روشن ::::)خاموش/روشن. 

Start/Pause)هنگاميكه . جهت شروع و توقف موقت چرخه شستشو استفاده مي شود ::::)توقف موقت/شروع

در حين چرخه شستشو قصد تغيير برنامه را داريد ابتدا اين دكمه را فشار دهيد سپس برنامه را تنظيم كرده و 

  .مجدداً اين دكمه را فشار دهيد

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

براي اطالعات بيشتر در مورد انتخاب برنامه مناسب به قسمت برنامه هاي شستشو . مربوط به آن روشن مي شود

 . مراجعه كنيد

Temp)درجه حرارت را مي توانيد از آبسرد . جهت تنظيم درجه حرارت بكار مي رود ::::)تنظيم درجه حرارت

  .اد تنظيم كنيددرجه سانتيگر 95تا 

Spin)جهت تنظيم سرعت خشك كن استفاده مي شود: : : : )تنظيم سرعت چرخش. 
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Rinse Hold::::  جهت انتخاب اين عملكرد دكمهSpin با انتخاب اين عملكرد لباسها . را دوبار فشار دهيد

بصورت غوطه ور در آب در مي آيند بدين صورت كه پس از انجام آبكشي دستگاه وارد چرخه خشك كن 

را فشار  Spinجهت ادامه چرخه شستشو  مي بايست كه مجدداً دكمه. نشده و لباسها در آب غوطه ور مي شوند

  .دهيد

No Spin:::: تنظيماتي جهت خشك كن اعمال نشود پس از انجام آبكشي و تخليه دستگاه  اگر هيچگونه

  .متوقف مي شود

Spin Only:::: اگر تنها قصد استفاده از عملكرد خشك كن را داريد از اين عملكرد استفاده كنيد.  

Option ) عملكردهاي انتخابي(::::  

Crease care::::  جهت جلوگيري از چروك شدن لباسها در اثر فرايند خشك كن مي توانيد از اين عملكرد

  .استفاده كنيد

Rinse +::::  عملكرد آبكشي اضافه مي باشد كه با انتخاب آن زمان آبكشي و مقدار آب مصرفي افزايش مي

  .يابد و موجب از بين رفتن بهتر آثار شوينده از لباسها مي شود

Pre Wash:::: تنها براي . عمليات پيش شستشو مي باشد كه اگر لباسها خيلي كثيف هستند از آن استفاده كنيد

با انتخاب اين گزينه دستگاه يك شستشو و خشك كن . لباسهاي پنبه اي و الياف مصنوعي استفاده مي شود

  .اضافي را قبل از شستشوي اصلي انجام مي دهد

Time Seve)در همه برنامه ها، شستشو در كمترين زمان ممكن انجام مي شود اما با  ::::)صرفه جويي در زمان

هنگاميكه اين عملكرد انتخاب مي شود آيكون آن . دقيقه كاهش مي يابد 10انتخاب اين گزينه زمان شستشو تا 

هاي شستشوي لباسهاي پنبه اي، الياف مصنوعي و  اين عملكرد در برنامه. شروع به چشمك زدن مي كند

 . ي با صرفه قابل استفاده استشستشو

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

. ساعت قابل تنظيم است 12تا  2اين زمان از . خاصي شروع بكار كند مي توانيد زمان مورد نظر را تنظيم كنيد

 Timeروشن كردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، دكمه  جهت تنظيم مدت زمان مي بايست پس از

Delay  را فشار دهيد تا به زمان مورد نظر برسيد سپس دكمهStart/Pause را فشار دهيد .  

  .توجه داشته باشيد زمان تاخير شامل مدت زمان خود برنامه نيز مي شود
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باهم در خالل كار، دستگاه قفل مي شود و اگر بطور ) ثانيه 3بمدت (با فشار همزمان اين دو دكمه  ::::قفل كودكقفل كودكقفل كودكقفل كودك

جهت خارج ) . Powerبغير از دكمه (اتفاقي يكي از دكمه ها انتخاب شود تنظيمات دستگاه بهم نمي خورد

د مي توان از دستكاري تنظيمات با اين عملكر.كردن دستگاه از اين حالت مجدداً اين دو دكمه را با هم فشار دهيد

براي تغيير برنامه زمانيكه دستگاه در حالت قفل كودك قرار دارد ابتدا .حين كار توسط كودكان جلوگيري نمود

را فشار داده، برنامه را  Start/Pauseسپس دكمه ) مطابق با روش فوق(دستگاه را از حالت قفل خارج كرده

  .را فشار دهيد Start/Pauseتغيير دهيد و مجدداً دكمه 

  .هنگاميكه دستگاه خاموش مي شود عملكرد قفل كودك غير فعال مي شود ::::توجهتوجهتوجهتوجه

  .حداقل انرژي انجام خواهد داد ات شستشو را بايعمل ييت لباسشوين قابليبا استفاده از ا ::::شستشوي باصرفهشستشوي باصرفهشستشوي باصرفهشستشوي باصرفه

درام حمل كننده هاي لباس داخل اين لباسشويي داراي قابليت نانو سيلور است بدين صورت كه : : : : نانو سيلورنانو سيلورنانو سيلورنانو سيلور

نقره به داخل آب آزاد مي شوند و موجب ميكروب كشي  يونهايشستشو داراي عنصر نقره مي باشد و در خالل 

  .درصد مي شود 9.99و ضد عفوني شدن لباسها تا 

با اين تكنولوژي جديد در خالل شستشو ميليونها حباب در آب موجود در درام آزاد مي شود  ::::سازسازسازسازسيستم حباب سيستم حباب سيستم حباب سيستم حباب 

  .كه موجب بهتر حل شدن مواد شوينده و شستشوي بهتر لباسها مي شود

اين دستگاه قابليت اين را دارد كه با سنجش مقدار لباس موجود عمليات شستشو را با كمترين صداي ::::صداي كمصداي كمصداي كمصداي كم

        .ممكن انجام دهد

        ))))سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي ( ( ( ( سيستم آبكشي شرعيسيستم آبكشي شرعيسيستم آبكشي شرعيسيستم آبكشي شرعي

Islamic Rinse:::: هايفقط دربرنامهCotton،،،،Synthetic،،،،Hand WashوSport Wearقابل استفاده است.  

با انتخاب اين گزينه دستگاه اين آبكشي را بعد از آبكشي اصلي انجام مي دهد و در هر مرتبه از آبكشي 

عمليات تخليه و چرخش لباسها انجام مي گردد تا تمامي لباسها در تماس با آب ) بعد از نيمه پرشدن درام(همزمان

كل اين عمليات . پس از تخليه شدن كامل آب از درام، آبگيري قطع شده و خشك كن آغاز مي گردد. باشند

  .دو مرتبه انجام مي شود

دقيقه  17تا  16برنامه در حدود مصرف كننده بايد توجه داشته باشد در صورت استفاده از اين آپشن زمان 

  .افزايش مي يابد و ميزان مصرف آب نيز بيشتر خواهد شد

        ))))سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي سري مدلهاي آبكشي شرعي ( ( ( ( ::::لباس هاي ورزشيلباس هاي ورزشيلباس هاي ورزشيلباس هاي ورزشيشستشوي شستشوي شستشوي شستشوي 

  ورزشي لباس هاياولين لباسشويي مجهز به برنامه شستشوي 
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        برنامه هاي شستشوبرنامه هاي شستشوبرنامه هاي شستشوبرنامه هاي شستشو

        

        ويژگيهاي قابل انتخابويژگيهاي قابل انتخابويژگيهاي قابل انتخابويژگيهاي قابل انتخاب
حداكثر مقدار حداكثر مقدار حداكثر مقدار حداكثر مقدار 

        ))))Kg((((لباس لباس لباس لباس 
    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه        نوع لباسنوع لباسنوع لباسنوع لباس دماي مناسبدماي مناسبدماي مناسبدماي مناسب

آبكشي + پيش شستشو

آبكشي + ضدچروك+ 

  شرعي

مقدار حداكثر 

درج شده روي 

 محصول

60°C 

(95°C) 

لباسهاي سفيد پنبه اي، كتاني، حوله و 

  .ملحفه و مانند آن
 لباسهاي

پنبه اي  آبكشي + پيش شستشو 

آبكشي + ضدچروك+ 

  شرعي

مقدار حداكثر 

درج شده روي 

 محصول

40°C 

(60°C,30°

C) 

پيراهن، لباس شب، (لباسهاي رنگ ثابت

و همچنين ) لباس راحتي، لباسهاي زير

  لباسهاي پنبه اي سفيد با كثيفي كم

آبكشي + پيش شستشو

ضدچروك+   

مقدار حداكثر 

درج شده روي 

 محصول

60°C همانند برنامه شستشوي لباسهاي پنبه اي  
شستشوي 

 باصرفه

آبكشي + پيش شستشو

+ ضدچروك+ 

 آبكشي شرعي

 5/1كمتر از 
40°C 

(60°C,30°

C) 

لباسهاي از جنس پلي آميد، اكريليك و 

 پلي استر

لباسهاي الياف 

 مصنوعي

 آبسرد 1كمتر از   ضدچروك+ آبكشي

لباسهاي ظريف و حساس كه به آساني 

صدمه مي بينند مثل لباسهاي ابريشمي، 

.پرده ها و غيره  

 لباسهاي

 ظريف

 آبسرد 1كمتر از   ضدچروك+ آبكشي
لباسهاي پشمي خالص كه قابل شستشو با 

  لباسشويي هستند

 لباسهاي 

 پشمي

 ضدچروك+ آبكشي

مقدار حداكثر 

درج شده روي 

 محصول

آب سرد 
(30°C, 

40°C) 

 لباسهاي ورزشي نازك با كثيفي كم
 لباسهاي ورزشي
Sport Wear 

+ ضدچروك+ آبكشي

  آبكشي شرعي
آبسرد  1كمتر از 

(30°C) 

ظريف و  پشمي تنها براي لباسهاي 

  .استفاده مي شود

 شستشوي 

 دستي

 1كمتر از   ضدچروك+ آبكشي
30°C 

40°C) 
 )وآبسرد

 لباسهاي رنگي با مقدار كثيفي كم
 شستشوي

سريع   
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پيش شستشو را براي . اگر لباسها بسيار كثيف هستند توصيه مي شود كه حتماً از پيش شستشو استفاده شود .1

 .مصنوعي مي توان استفاده كرد برنامه لباسهاي پنبه اي و الياف

با انتخاب برنامه شستشوي باصرفه، دستگاه شستشو را با درجه حرارت پايينتر و زمان طوالني تري انجام مي  .2

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

        ::::    ))))    پنبه ايپنبه ايپنبه ايپنبه اي    ((((معمولي معمولي معمولي معمولي     برنامه شستشوي لباسهايبرنامه شستشوي لباسهايبرنامه شستشوي لباسهايبرنامه شستشوي لباسهاي
  

1  

  .شوينده و نرم كننده را در جاپودري ريخته و درب را ببنديدلباسها را در دستگاه قرار داده، 

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيداگر قصد داريد 

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

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

  .انتخاب مي شود  Cottonرا فشار دهيد بطور اتوماتيك برنامه  Start/Pauseدكمه 

مرتبه  4دور در دقيقه و  800: درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشك كن 40: درجه حرارت

  .آبگيري بطور اتوماتيك انتخاب مي شود

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

  .را انتخاب كرده يا تغيير دهيد) مثل آبكشي اضافه و ضدچروك(عملكردهاي انتخابي

4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دكمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شود

        

        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 
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درجه سانتيگراد را انتخاب  95و  60، 40، 30براي برنامه هاي لباسهاي پنبه اي مي توانيد درجه حرارت  �

 .كنيد

 .چروك را انتخاب كنيد توانيد عملكردهاي پيش شستشو، آبكشي اضافه و ضدبا اين برنامه مي  �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseاگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه  �

  .را فشار دهيد Start/Pauseباز كرده و لباسها را در آن قرار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه 

 يآبسرد وارد دستگاه م يه مقداريد در زمان تخليگراد انتخاب كرديدرجه سانت95درجه حرارت را  اگر::::احتياطاحتياطاحتياطاحتياط

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

  

  ECO :ي باصرفهي باصرفهي باصرفهي باصرفهبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
        

1  

  .جاپودري ريخته و درب را ببنديدلباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم كننده را در 

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيداگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده 

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد Ecoولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه  4دور در دقيقه و  800درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشك كن  60: درجه حرارت

  .آبگيري بطور اتوماتيك انتخاب مي شود

توانيد با استفاده از دكمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملكردهاي درصورت نياز مي 

  .را انتخاب كنيد) مثل آبكشي اضافه و ضدچروك(انتخابي

4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseشستشو دكمه جهت شروع چرخه 

  .دستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شود
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        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

 . درجه را انتخاب كرد 60در اين برنامه تنها مي توان درجه حرارت  �

 .چروك را انتخاب كنيد با اين برنامه مي توانيد تنها عملكردهاي آبكشي اضافه و ضد �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseاگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه  �

 .را فشار دهيد Start/Pauseار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه باز كرده و لباسها را در آن قر
 

        ::::    لباسهاي الياف مصنوعيلباسهاي الياف مصنوعيلباسهاي الياف مصنوعيلباسهاي الياف مصنوعي ييييبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
                

1  

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

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد  Syntheticولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه

بار  4دور در دقيقه و  800درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشك كن 40: درجه حرارت

  .آبگيري بطور اتوماتيك انتخاب مي شود

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

  .را انتخاب كنيد) مثل آبكشي اضافه و ضدچروك و پيش شستشو(عملكردهاي انتخابي

4  
فل شده و را فشار دهيد در نتيجه درب ق Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دكمه 

  .دستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شود
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        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

 . درجه را انتخاب كرد 60و  40، 30در اين برنامه مي توان درجه حرارتهاي  �

 .كيلوگرم باشد 5/1توجه داشته باشيد كه مقدار لباسها كمتر از  �

 با اين برنامه مي توانيد عملكردهاي پيش شستشو، آبكشي اضافه و ضد چروك را انتخاب كنيد �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseدكمه  اگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، �

 .را فشار دهيد Start/Pauseباز كرده و لباسها را در آن قرار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه 
 

        ::::    لباسهاي ظريفلباسهاي ظريفلباسهاي ظريفلباسهاي ظريف ييييبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
        

1  

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

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

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

  .شستشو بريزيد

  .يداگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريز

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد Delicateولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه آبگيري بطور  3دور در دقيقه و  400آبسرد، سرعت چرخش دور خشك كن : درجه حرارت

  .اتوماتيك انتخاب مي شود

مثل (درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دكمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملكردهاي انتخابي

  .را انتخاب كنيد) آبكشي اضافه و ضدچروك

4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و دستگاه  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دكمه 

  .ه آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شودشروع ب
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        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

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

 .دور نمي توانيد استفاده كنيد 1000بيشتر از از دور خشك كن  �

 . تنها عملكردهاي آبكشي اضافه و ضدچروك را مي توان انتخاب كرد �

 .كيلوگرم باشد 1توجه داشته باشيد كه مقدار لباسها كمتر از  �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseاگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه  �

 .را فشار دهيد Start/Pauseو لباسها را در آن قرار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه  باز كرده

        ::::    لباسهاي پشميلباسهاي پشميلباسهاي پشميلباسهاي پشمي ييييبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
        

1  

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

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد Woolولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه آبگيري بطور  3دور در دقيقه و  400آبسرد، سرعت چرخش دور خشك كن : درجه حرارت

  .اتوماتيك انتخاب مي شود

مثل (درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دكمه هاي مربوطه، سرعت چرخش، عملكردهاي انتخابي

  .را انتخاب كنيد) آبكشي اضافه و ضدچروك

4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و دستگاه  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دكمه 

  .ه آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شودشروع ب
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        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

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

 .دور نمي توانيد استفاده كنيد 1000بيشتر از از دور خشك كن  �

 .كيلوگرم باشد 1توجه داشته باشيد كه مقدار لباسها كمتر از  �

مي كند  ه كنيد اين پودر كف زيادي توليداز پودر شستشوي مخصوص لباسهاي پشمي استفاده كنيد توج �

 .بنابراين مراقب باشيد كه بيش از اندازه پودر نريزيد

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseقصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه اگر در حين شستشو  �

 .را فشار دهيد Start/Pauseباز كرده و لباسها را در آن قرار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه 
 

 ::::    برنامه شستشوي لباسهاي ورزشيبرنامه شستشوي لباسهاي ورزشيبرنامه شستشوي لباسهاي ورزشيبرنامه شستشوي لباسهاي ورزشي

1 

  .جاپودري ريخته و درب را ببنديدلباسها را در دستگاه قرار داده، شوينده و نرم كننده را در 

درصـورت اسـتفاده از مـايع نـرم     . پودر را در قسمت شستشوي اصلي و پـيش شستشـو بريزيـد    ::::توجهتوجهتوجهتوجه

هستيد پودر را در قسمت شستشو  اگر فقط خواهان پيش . بريزيد Maxكننده، بايد آنرا تا زير سطح 

  .پيش شستشو بريزيد

 .يد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيداگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كن

2 
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

 .را نشان مي دهد "---"صفحه نمايش عالمت 

3 

اگر پس از روشـن كـردن   . قرار دهيد Sport Wearولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

انتخـاب   Cottonرا فشار دهيد بطور اتوماتيك برنامـه شستشـوي    Start/Pauseدستگاه دكمه 

  .شود مي

آبسـرد ، بطـور اتوماتيـك انتخـاب     : دور، درجـه حـرارت   800بار و سرعت خشـك كـن     3آبكشي 

  .شود مي

درصورت نياز مي توانيد بـا اسـتفاده از دكمـه هـاي مربوطـه، سـرعت چـرخش، دفعـات آبكشـي را          
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        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

 .استفاده كنيددرجه مي توانيد  40تنها تا دماي �

 .دور نمي توانيد استفاده كنيد 1000از دور خشك كن بيشتر از  �

 .از آبكشي اضافه، ضدچروك و آبكشي شرعي مي توانيد استفاده كنيد �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseاگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه  �

 .را فشار دهيد Start/Pauseباز كرده و لباسها را در آن قرار دهيد، درب را ببنديد و مجدداً دكمه 
 

        ::::    دستيدستيدستيدستي ييييبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
        

1  

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

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .اگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت شستشوي اصلي بريزيد

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد Hand washولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه آبگيري بطور  4دور در دقيقه و  400آبسرد، سرعت چرخش دور خشك كن : درجه حرارت

  .اتوماتيك انتخاب مي شود

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

  .را انتخاب كنيد) مثل آبكشي اضافه و ضدچروك(عملكردهاي انتخابي

 .انتخاب كرده يا تغيير دهيد

4 
را فشـار دهيـد در نتيجـه درب قفـل شـده و       Start/Pauseجهت شـروع چرخـه شستشـو دكمـه     

 .دستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شود
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4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseجهت شروع چرخه شستشو دكمه 

  .ستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شودد

        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

 .انجام داددرجه سانتيگراد مي توان برنامه شستشوي دستي را  30تنها با آبسرد و آب  �

 .دور نمي توانيد استفاده كنيد 1000از دور خشك كن بيشتر از  �

 . تنها عملكردهاي آبكشي اضافه و ضدچروك را مي توان انتخاب كرد �

را فشار دهيد سپس درب را  Start/pauseاگر در حين شستشو قصد داريد كه لباس اضافه كنيد، دكمه  �

 .را فشار دهيد Start/Pauseب را ببنديد و مجدداً دكمه باز كرده و لباسها را در آن قرار دهيد، در

 .حتماً توجه كنيد كه لباسها برچسب قابليت شستشو دستي را داشته باشند �

 .كيلوگرم باشد 1مقدار لباسها بايد كمتر از  �
 

        ::::    سريعسريعسريعسريع    ييييبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشوبرنامه شستشو
        

1  

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

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

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

  .پيش شستشو بريزيد

  .شستشوي اصلي بريزيداگر قصد داريد از سفيد كننده استفاده كنيد آنرا در قسمت 

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  . قرار دهيد Quickولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه  3دور در دقيقه و   800درجه سانتيگراد، سرعت چرخش دور خشك كن  30: درجه حرارت

  .آبگيري بطور اتوماتيك انتخاب مي شود

درصورت نياز مي توانيد با استفاده از دكمه هاي مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، 
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  .را انتخاب كنيد) مثل آبكشي اضافه و ضدچروك(عملكردهاي انتخابي

4  
را فشار دهيد در نتيجه درب قفل شده و  Start/Pauseهت شروع چرخه شستشو دكمه ج

  .دستگاه شروع به آبگيري كرده و شستشو آغاز مي شود

        ::::توجهتوجهتوجهتوجه

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

 .ديرا مجدداً فشار ده Start/Pauseداده و سپس دكمه 

 .درجه مي توانيد انتخاب كنيد 40تنها تا درجه حرارت  �

 .تنها از آبكشي اضافه و ضدچروك مي توانيد استفاده كنيد �

 .كيلوگرم باشد 1مقدار لباسها بايد كمتر از  �
  

  ::::خشك كنخشك كنخشك كنخشك كن+ + + + برنامه آبكشي برنامه آبكشي برنامه آبكشي برنامه آبكشي 
        

1  
  .جاپودري ريخته و درب را ببنديددستگاه قرار داده و در صورت لزوم نرم كننده را در لباسها را در 

  بريزيد Maxدرصورت استفاده از مايع نرم كننده، بايد آن را زير سطح : توجهتوجهتوجهتوجه

2  
  .را فشار دهيد Powerدكمه 

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

3  

  .قرار دهيدRinse+Spin ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روي برنامه 

مرتبه آبگيري  1دور در دقيقه و  800آب سرد، سرعت چرخش دور خشك كن : درجه حرارت 

  .بطور اتوماتيك انتخاب مي شود

  .سرعت چرخش را انتخاب كنيد Spinدر صورت نياز مي توانيد با استفاده از دكمه 

4  
در نتيجه درب قفل شده و دستگاه  را فشار دهيد Start/Pauseدكمه  شستشوجهت شروع چرخه 

  .شروع به آبگيري كرده و آبكشي آغاز مي شود

        

        ):):):):Spin((((فقط چرخشفقط چرخشفقط چرخشفقط چرخش
        

  .لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را ببنديد  1

  .را فشار دهيد Powerدكمه   2
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  .را نشان مي دهد و همه چراغهاي برنامه ها روشن مي شوند "--- "صفحه نمايش عالمت 

  .را فشار دهيد Spinدكمه   3

  .را فشار دهيد Start/Pauseجهت شروع چرخه خشك كن دكمه   4

  .استفاده كرد Drainدر صورت نياز به تخليه آب موجود در چليك مي توان از برنامه : : : : برنامه تخليهبرنامه تخليهبرنامه تخليهبرنامه تخليه
  

  استفاده از شويندهاستفاده از شويندهاستفاده از شويندهاستفاده از شويندهطريقه طريقه طريقه طريقه 

  .قسمتي براي شوينده ها مي باشد 3داراي يك محفظه  ييلباسشو

  .پيش شستشو يا خيساندنات يعملبراي  شستشومحل پودر : 1

 .شستشوي اصليات يعملبراي  شستشومحل پودر : 2

 .محل مايع نرم كننده، افزودنيهاي معطر و سفيد كننده:3

اين . بهمراه شوينده از ماليم كننده آب استفاده كنيد ،آب سخت باشستشو با مايع شوينده در مناطقي  براي::::توجهتوجهتوجهتوجه

. مي باشددر مقابل رسوبات كلسيم  دستگاه يي دهد و همچنين محافظي براي اجزاافزايش مامر تاثير شستشو را 

  ).2قسمت(ماليم كننده آب در محفظه شستشوي اصلي ريخته مي شود

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

قوطي مواد درج شده بر روي  (شوينده بايد براساس توصيه كارخانه سازنده قدارم .)مي كنندتوليد كمتري 

  .باشد) شوينده

 قداراستفاده بيش از حد از شوينده موجب توليد كف زياد شده وتاثير منفي بر روي شستشو دارد، همچنين م

  .خيلي كم شوينده اثر شستشو را كم خواهد كرد

ب مي شود كه نرم كننده زودتر وارد چرخه شستشو شود و موجب لكه استفاده بيش از حد از نرم كننده موج

  .گرفتن لباسها شود

آبگيري است هرگز كشو جاپودري را بيرون حال هنگاميكه دستگاه در 

  .نكشيد

  .هرگز بطور مستقيم نرم كننده را روي لباسها نريزيد
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        و تميز كردنو تميز كردنو تميز كردنو تميز كردننگهداري نگهداري نگهداري نگهداري 

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

  .بسته استقبل از تميز كردن مطمئن شويد كه دوشاخه از پريز كشيده شده و شير آب 

ه صابون استفاده مراه تنها از پارچه مرطوب به و را با پاك كننده هاي شيميايي تميز نكنيد دستگاههرگز  ::::هشدارهشدارهشدارهشدار

  .كنيد
  

        لباسشوييلباسشوييلباسشوييلباسشويي    تميز كردنتميز كردنتميز كردنتميز كردن

  .را كمي باز بگذاريد تا قسمتهاي الستيكي خشك شوند دستگاهدر پايان شستشو، درب 

  . از مواد و محلولهاي ساينده استفاده نكنيد. بدنه و اجزا را با پارچه مرطوبي تميز كنيد

شوينده در داخل  تريل يليم 500ن را با يكننده كلرد يتر محلول سفيل يليم250ييز كردن داخل لباسشويجهت تم

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

  ).دهيد
  

        ييييورودورودورودورود    تميز كردن فيلترتميز كردن فيلترتميز كردن فيلترتميز كردن فيلتر

 .ديرا جدا كن يرا بسته و لوله ورود ير آب وروديش .1

 .فيلتر را خارج كنيد .2

 .گيها و جرمها را از فيلتر پاك كنيدبا يك مسواك آلود .3

  

  

  

        

        

        ييييخروجخروجخروجخروج    تميز كردن فيلترتميز كردن فيلترتميز كردن فيلترتميز كردن فيلتر

در حال كار كردن است يا  دستگاههنگاميكه . خالي است دستگاهمطمئن شويد كه  تميز كردن فيلترقبل از  ::::هشدارهشدارهشدارهشدار

  .مچنين در موقع تخليه آبگرم مراقب باشيدهر از آب است فيلتر را خارج نكنيد و زمانيكه پ
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 .سكه درپوش پمپ را باز كنيد و لوله تخليه را از محل خود خارج كنيدبوسيله يك  .1

پس از آنكه مطمئن . يك عدد كاسه زير لوله تخليه قرار دهيد و سرپيچ آنرا باز كنيد تا آب خارج شود .2

 .شديد ديگر هيچ آبي در دستگاه نيست فيلتر را باز كنيد

و آنرا در  بستهرج كرده سپس سرپيچ لوله تخليه را پرزها و هر جسم خارجي كه در فيلتر وجود دارد را خا .3

  .و درب را ببنديد ادهمحل خود قرار د
  
  

  

  

  

  

        تميز كردن جاپودريتميز كردن جاپودريتميز كردن جاپودريتميز كردن جاپودري

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

 .و مسواك نرم تميز كنيدپودري را هر از چندگاهي با آب اجبهتر است  �

درصورت نياز مي توانيد جاپودري را كامل از لباسشويي خارج كنيد بدين صورت كه زبانه قطعه الحاقي  �

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

 .جاپودري را در جاي خود قرار دهيد و يك چرخه آبكشي را انجام دهيد ،پس از تميز كردن �
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        عيب يابي عيب يابي عيب يابي عيب يابي 

، موارد زير مشتريان در حال كار كردن ناگهان متوقف شد قبل از مراجعه به مركز سرويس خدمات دستگاهاگر 

  . را بررسي كنيد

        راه حلراه حلراه حلراه حل        علت احتماليعلت احتماليعلت احتماليعلت احتمالي        عيبعيبعيبعيب

سر و صدا از داخل 

  دستگاه شنيده 

  مي شود

اشيا خارجي مثل سكه، سوزن ممكن 

  است در پمپ يا درام باشند

فيلتر دستگاه را متوقف كنيد و درام و 

  را بررسي كنيد

صداي تلپ و تلپ 

  شنيده مي شود

اين صدا بدليل بار زياد وارد آمده بر 

  دستگاه است و معموالً عادي است

اگر صدا همچنان ادامه داشته باشد 

آنرا . ممكن است دستگاه باالنس نباشد

متوقف كرده و 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؟

بدليل بار زياد، ممكن است دستگاه از 

باالنس خارج شده باشد، آنرا متوقف 

  كرده و لباسها را از هم باز كنيد

  نشتي آب

ورودي يا تخليه محكم لوله هاي 

  بسته نشده اند
  اتصاالت را بررسي كنيد

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

وجود كف بيش از 

  حد
  

استفاده از پودر نامناسب يا بيش از حد 

  كه موجب نشتي آب مي شود
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        راه حلراه حلراه حلراه حل        علت احتماليعلت احتماليعلت احتماليعلت احتمالي        عيبعيبعيبعيب

دستگاه 

  آبگيري 

  نمي كند

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

  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

ممكن است دوشاخه به پريز متصل 

  نباشد يا اتصال آن ضعيف باشد
  كنيددوشاخه را محكم به پريز متصل 

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

  شير آب را باز كنيد  شير آب باز نيست

عمليات خشك 

  كن انجام 

  نمي شود

بررسي كنيد كه درب بخوبي بسته 

  باشدشده 

را  Start/Pauseدرب را ببنديد و دكمه 

فشار دهيد پس از چند دقيقه خشك كن 

  انجام مي شود

  در باز 

  نمي شود
  

در هنگام كار دستگاه بدليل مسائل ايمني در 

  پس از توقف دستگاه. باز نمي شود

  .دقيقه براي باز كردن در صبر كنيد 2 

عمليات 

شستشو با تاخير 

  انجام مي شود

  

شستشو با توجه به مقدار لباسها، فشار زمان 

آب، درجه حرارت آب، و شرايط ديگر فرق 

اگر دستگاه تراز نباشد زمان شسشتو . مي كند

  افزايش مي يابد
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        راه حلراه حلراه حلراه حل        علت احتماليعلت احتماليعلت احتماليعلت احتمالي        عيبعيبعيبعيب

دستگاه در حين 

خشك كن متوقف 

شد و يا خشك كن 

  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 خطاپيامهاي خطاپيامهاي خطاپيامهاي خطا

  
 راه حلراه حلراه حلراه حل علت احتماليعلت احتماليعلت احتماليعلت احتمالي اشكالاشكالاشكالاشكال پيام خطاپيام خطاپيام خطاپيام خطا

IE 
اشكال در 

 آبورود 

 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

نامرغوب ) هيدروستات(سنسور سطح آب 

 استيا خراب 
 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

 تماس بگيريد با نمايندگي در خالل تخليه آبگيري انجام مي شود

 با نمايندگي تماس بگيريد هيدورستات خراب است

UE 
اشكال در 

 تراز بودن

طرف درام  لباسها در هم پيچيده و در يك

 قرار گرفته اند

دستگاه را متوقف كرده و 

 لباسها را باز كنيد
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LE 
اشكال باز 

 بودن در

هنگاميكه در باز است دكمه 

Start/Pause فشرده شده است 
 ببنديددر را 

 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

تماس بگيريدبا نمايندگي  هيدروستات خراب است  

 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 

 دهيد

نمايندگي تماس بگيريد با 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

E8 
اشكال در 

 موتور

 نمايندگي تماس بگيريدبا  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
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 راه حلراه حلراه حلراه حل علت احتماليعلت احتماليعلت احتماليعلت احتمالي اشكالاشكالاشكالاشكال خطاخطاخطاخطاپيام پيام پيام پيام 

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 

 استدرجه رسيده  45بيش از 
 با نمايندگي تماس بگيريد

H6 اشكال در المنت 
دقيقه دماي  15در  (المنت كار نمي كند

 )درجه باال نرفته است 2آب 
 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 

اشكال در 

 ترانزيستور دو

 قطبي

 با نمايندگي تماس بگيريد برد خراب است

PFE 
اشكال در فيلتر 

 پمپ 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

 مقدار زياد پودر استفاده شده است
مقدار مناسب پودر 

 استفاده كنيد

متر از سطح زمين  1لوله تخليه باالتر از 

 قرار گرفته است

لوله تخليه را در ارتفاع 

 متر قرار دهيد 1زير 

 

روي صفحه نمايش نشان داده شدند با مركز خدمات مشتريان تماس  E9و  E8اگر پيامهاي خطاي : : : : توجهتوجهتوجهتوجه

  .بگيريد
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ي مرحله دقايق ابتدايش ازحد در لرزش بيري از وجهت جلوگي  ستم هوشمندالزم به ذكر است بدليل سي::::توجهتوجهتوجهتوجه

  .توقف و سپس زمان كم و برنامه خشكن شروع مي شود) قهدقي11مثالً (زمان خاص قي در دستگاه دقاي،  خشكن 
 

در هنگام . اگر پس از بررسي موارد ذكر شده، دستگاه هنوز كار نمي كند به مركز خدمات مشتريان مراجعه كنيد

اطالعات مورد نظر . مراجعه به مركز خدمات مشتريان لطفاً مدل دستگاه، شماره سريال و نوع مشكل را بيان كنيد

مربوط كمك مي كند تا قطعات الزم را  نتكنسياين اطالعات به . قرار دارد برچسب كنار دستگاهبر روي 

  . مشخص كرده و بسرعت دستگاه را تعمير كند

  

  .كارخانه سازنده هيچگونه مسئوليتي در قبال آسيبهاي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني ذكر شده ندارد ::::توجهتوجهتوجهتوجه
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