 1-1نمای کلی دستگاه

.1سقف

.2محفظه

.3صفحه

.4دستگیره

دستگاه

مواد شوینده

کنترل پنل

درب

صفحه کنترل پنل

.1دکمه خاموش و روشن
.2ولوم تنظیم برنامه
 .3نمایشگر

5صفحه .6فیلتر پمپ .7پایه های
مشخصات تخلیه

دستگاه

 .4دکمه شروع و توقف برنامه
 .5دکمه شروع با تاخیر در یک برنامه
.6دکمه ذخیره زمان
 .7دکمه اضافه کردن مرحله آبکشی به برنامه

.

 .8دکمه لکه گیری
 .9دکمه کاهش چرخش
.10دکمه دما

نمایشگر

دمای برنامه تنظیم شده

A

آب سرد
چرخش برنامه تنظیم شده
نماد غیرفعال بودن مرحله چرخش (تنها در
برنامه چرخش و تخلیه فعال است)
نماد آبکشی

B

مرحله شستشو

C

مرحله آبکشی
مرحله چرخش جهت خشک نمودن
قفل کودک
شروع با تاخیر
مدت زمان برنامه

D

شروع با تاخیر
کد خطا
پیغام و یا خطا
تکمیل شدن برنامه

برنامه ها
جدول برنامه ها
دما

حداکثر بار/حداکثر
سرعت

نوع بار و لکه

برنامه شستشو
کتان  95درجه
سانتی گراد -سرد

 8کیلوگرم
1200

شستشوی مقدماتی 8کیلوگرم
1200
 +کتان
 95درجه سانتی
گراد -سرد
فوق آهسته
 95درجه سانتی
گراد -سرد

 8کیلوگرم

کتان سفید و رنگی
با لکه معمولی

کتان نخی و سفید و رنگی  :با لکه های معمولی وسخت
تر .

کتان سفید و رنگی
لکه های معمولی و روشن
تمامی مراحل چرخش را حذف نموده تا شستشوی اهسته
تری داشته باشد.

الیاف مصنوعی

 3کیلوگرم
1200

الیاف مصنوعی با لکه های معمولی

 60درجه سانتی
گراد-سرد
الیاف مصنوعی
+شستشوی
مقدماتی
 60درجه سانتی
گراد-سرد

 3کیلو گرم
1200

الیاف مصنوعی یا مختلط
با لکه های معمولی وسخت تر

اتو کشی آسان
 60درجه
سانتیگراد -سرد

3کیلو گرم
1000

البسه الیاف مصنوعی که باید به آهستگی شسته شوند.

البسه ظریف

3کیلو گرم
1200

البسه الیاف مصنوعی
ویسکوز – پلی استر با لکه های معمولی

 40درجه سانتیگراد
 سردبافت  /ابریشمی

2کیلوگرم

 40درجه سانتی
گراد -سرد

1200

البسه کتان سفید رنگ
مخصوص بافت قابل شستشو با دست و ماشین و البسه
ظریف

 8کیلوگرم
1200

خشک نمودن همه ا نواع البس

آبکشی
سرد

 8کیلوگرم
1200

برای آبکشی و خشک نمودن همه انواع البسه

لباس های روزمره
 60درجه سانتی
گراد -سرد

 8کیلوگرم
1200

چرخش  /تخلیه

لباس های ورزشی و روزانه .

 20دقیقه –  3کیلو حداکثر  3کیلوگرم
1200
گرم
 40تا  30درجه
سانتی گراد
اقتصادی
برای البسه کتان

 8کیلوگرم
1200

کتان نخی و رنگی با لکه های معمولی
زمان شستشو افزایش یافته و انرژی مصرفی در این برنامه
کاهش یافته است).

5کیلوگرم
1200

برنامه جهت شستشوی سریع برای کتان رنگی و سفید و
مختلط با لکه های روشن و معمولی

 40 - 60درجه
سانتی گراد
شستشوی سریع
40 - 60
درجه
سانتی
گراد

البسه کتان و مصنوعی با لکه های معمولی یا البسه ای که
فقط یکبار پوشیده شده است/

 STEAMحداکثر تا 1/5
 REFRESHکیلوگرم

این برنامه بو ی البسه را که در اثر پوشیدن ایجاد می
شود از بین می برد.
البسه کتان  /نخی  /الیاف مصنوعی

 40درجه سانتی
گراد
Steam
Anticrease

حداکثر تا 1/5
کیلوگرم

این برنامه چروک البسه را از بین می برد.
البسه کتان  /نخی  /الیاف مصنوعی

