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به منظور استفاده بهینه لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه بفرمایید.
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما برای این سری از محصوالت آاگ; جهت استفاده هر چه بهتر از این دستگاه ،توجه شما را به نکات زیر جلب می
نمائيم .هدف ما از ساخت این محصول ارائه عملکردی بی نقص با تکنولوژی خالقانه در طول این سال ها است تا اسباب آسایش و آرامش مشتریان
ما ن فراهم شود.
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برای دسترسی به اطالعات مربوط به خدمات ،سرویس کاران ،بروشور ها و
چگونگی استفاده بهتر از محصوالت از این سایت دیدن فرمایيد.
www.aeg.com
برای ثبت محصول خود به منظور بهره از خدمات بيشتر از این سایت دیدن
فرمایيد.
www.registeraeg.com
به منظور خرید قطعات جانبی و مصرفی با کيفيت و اصل محصول خود از
این سایت دیدن فرمایيد.
www.aeg.com/shop

سرویس و پشتیبانی از مشتری


همواره از قطعات اصل استفاده نمایيد



به هنگام تماس با مرکز خدمات مجاز اطمينان یابيد که اطالعات مربوط به وسيله خود را از قبيل شماره سریال
،مدل و شماره محصول از قبل در دسترس باشد .این اطالعات بر روی پالک مشخصات درج شده است.

وظایف مصرف کننده
هشدار /اطالعات ایمنی
راهنمایی و اطالعات کلی
اطالعات محيطی
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.1

اطالعات ایمنی
قبل از نصب و استفاده از دستگاه  ،با دقت دستورالعمل های زیر را مطالعه بفرمایيد .توليد کننده

در صورت استفاده نادرست و یا نصب غلط که ممکن است باعث صدمه به دستگاه و مصرف کننده شود ،
هيچ مسئوليتی نخواهد پذیرفت .همواره دستورالعمل ها را به همراه دستگاه برای رجوع بعدی به آن نگه
دارید.
 1-1ایمنی کودکان و افراد ناتوان
خطر خفگی و یا جراحت


کودکان هشت سال و باالتر ،افراد کم توان ذهنی و جسمی  ،و یا کم تجربه در صورتی اجازه
استفاده از دستگاه را دارند که توسط شخصی که مسئول امنيت آنها می باشد برای کار با
دستگاه راهنمایی شده باشند.



به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهيد.



کودکان کوچک تر از سه سال همواره بایستی از دستگاه دور نگاه داشته شوند.



تمامی بسته بندی های دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.



تمامی مواد شوینده را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.



کودکان و حيوانات خانگی را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه نگه دارید.



هرگز اجازه ندهيد کودکان بدون نظارت شما دستگاه را تميز و نگهداری کنند.



اگر در دستگاه امکاناتی برای ایمنی کودکان تعبيه شده است پيشنهاد می شود آن را فعال
نمایيد.
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 2-1ایمنی عمومی


دستگاه را در جای مخصوص خود نصب نمایيد .برای نصب آن فضای مناسب و کافی در نظر
بگيرید.



دستگاه را در کنار یا زیر درب های کابينت که نتوانيد درب را براحتی باز نمایيد نصب نکنيد.



هنگامی که دستگاه را به طور کامل نصب نمودید  ،می توانيد دو شاخه را به برق وصل نمایيد.
دستگاه باید در محلی باشد که دسترسی به پریز برق براحتی امکان پذیر باشد.



مسير تهویه هوا چنانچه در دستگاه وجود داشته باشد نباید با قاليچه یا هر چيز دیگری مسدود
شود.



اطمينان یابيد که تهویه هوا در مکان نصب دستگاه به خوبی انجام شود  ،بویژه اگر دستگاه
هایی که از سوخت استفاده می کنند در نزدیکی ماشين لباسشویی باشد.



برای خروج هوا ،هرگز از هوا کشی که به منظور خروج بخار و یا دود حاصل از دستگاه هایی
که گاز مصرف ميکند می باشد  ،استفاده ننمایيد.



حداکثر و حداقل فشار آب دستگاه بين  0.5تا  0.8مگا پيکسل  mpaاست.



حداکثر بار دستگاه  9کيلوگرم است (.در هر برنامه ميزان بار دستگاه متفاوت است با رجوع به
جدول مربوط به برنامه از آن پيروی کنيد)



برای نصب دستگاه از لوله های آب و یا شلنگ های جدید استفاده نمایيد .لوله های قدیمی
نباید مورد استفاده قرار بگيرند.



به منظور جلوگيری از هرگونه خطر احتمالی در صورت آسيب به سيم برق حتما تعویض سيم
باید تحت نظارت مرکز خدمات مجاز و یا فرد با صالحيت صورت بگيرد.



محيط اطراف دستگاه باید از هر گونه گرد و خاک و کرک عاری باشد.



لباس هایی که آغشته به روغن سرخ کردنی  ،الکل  ،نفت  ،لکه بر ها ،موم هستند قبل از قرار
دادن در خشک کن یا استفاده از برنامه بخار بایستی با آب گرم و مواد شوینده کافی شسته
شوند .



در صورت استفاده از مواد شيميایی صنعتی از دستگاه برای شستشو استفاده نکنيد.
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لباس هایی که شسته نشدند را در خشک کن قرار ندهيد.



هرگز مواردی مانند کاله شنا  ،پارچه های ضد آب  ،یا لباس هایی از مواد پالستيکی در آنها
استفاده شده است و همين طور بالش هایی که با پد های پالستيکی پر شده اند را در خشک
کن قرار ندهيد.



نرم کننده ها و یا مواد مشابه باید طبق دستورالعملی که مربوط به این لباس ها است مورد
استفاده قرار گيرد.



هرگز قبل از اتمام کامل چرخه خشک کردن برنامه را متوقف نکنيد.



مرحله آخر چرخش خشک کن مرحله سرد کردن می باشد .اطمينان یابيد که دمایی که لباس
ها در آن خشک می شوند برای این نوع و جنس از پارچه ها مناسب است.



برای تميز نمودن دستگاه آب را به آن اسپری نکنيد و یا از بخار استفاده نکنيد.



با یک پارچه نمناک دستگاه را تميز نمایيد .تنها از مواد شوینده خنثی استفاده نمایيد .از
وسایلی که باعث سایيده شدن ،حالل و یا اشيای فلزی برای تميز نمودن دستگاه استفاده
نکنيد.
قبل از تميز نمودن  ،دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه آن را از برق جدا نمایيد

 .2دستورالعمل های ایمنی
 3-1نصب


طبق دستورالعمل های دفترچه راهنما عمل کنيد.



همواره دستگاه را در وضعيت عمودی جابجا کنيد.



از گردش هوا بين دستگاه و کف زمين اطمينان حاصل کنيد.



دستگاه را به طور کامل از بسته بندی خارج نمایيد.



اطمينان یابيد سطحی که در آن دستگاه نصب شده است مسطح ،ثابت و هموار است و تغييرات
دمایی ندارد.
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بندهایی که مخصوص حمل دستگاه است را نگاه دارید زیرا به هنگام جابجایی دوباره مورد نياز
می باشند.



همواره به هنگام جابجایی دستگاه از دستکش کار استفاده نمایيد چرا که دستگاه سنگين است.



دستگاهی که آسيب یا صدمه دیده است را نصب نکنيد.



دستگاه را در مکانی که درجه دما صفر درجه سلسيوس است یا در معرض جریان هوا قرار دارد
نصب نکنيد.



در مکانی که درب دستگاه براحتی باز نميشود آن را نصب نکنيد.



پایه های دستگاه باید فضای الزم بين دستگاه و سطح زمين ایجاد کند.



هنگامی که دستگاه را در محل ثابتی نصب نمودید با کمک تراز دوباره محل نصب را بررسی
کنيد.

 2-2اتصاالت الکتریکی
خطر آتش سوزی و برق گرفتگی


دستگاه باید روی زمين ثابت باشد.



همواره از محافظ برق استفاده نمایيد.



از آداپتورهای چند راهه و یا سيم های بلند استفاده نکنيد.



هنگامی که دست ها خيس هستند هرگز به سيم ها و دوشاخه ها دست نزنيد.



این دستگاه تنها در ایرلند و بریتانيا با فيوز 13 Aتعبيه شده است .در صورت نياز فيوز را تغيير
دهيد و از ) 13 A ASTA (BS 1362استفاده نمایيد.

 2-3اتصاالت شیر آب


اطمينان یابيد که آسيبی به شير های آب وارد نشده باشد.
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قبل از اتصال دستگاه به لوله های جدید یا لوله هایی که برای مدت طوالنی استفاده نکرده -اید
،باید آب در آن جریان یابد.

هنگامی که برای بار اول دستگاه را استفاده می کنيد اطمينان یابيد که هيچ گونه نشتی وجود نداشته
باشد.

 2-4کاربرد
خطر جراحت ،برق گرفتگی  ،آتش سوزی یا صدمه به دستگاه


این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.



ویژگی های دستگاه را تغيير ندهيد.



محصوالت و یا مواد قابل اشتعال را روی یا کنار دستگاه قرار ندهيد.



به شيشه درب دستگاه هنگامی که در حال کارکردن است دست نزنيد  ،ممکن است داغ باشد.



لباس های آسيب دیده یا هر نوع البسه ای که با ماده ای دیگر پر شده است به عنوان مثال
بالش ها را در خشک کن قرار ندهيد.



چنانچه برای شستشوی لباس ها از ماده لکه بر استفاده نمودید قبل از مرحله خشک نمودن
لباس ها یک مرحله آبکشی دیگر اضافه نمایيد.



اطمينان یابيد که تمام اشيای فلزی را قبل از شستشو جدا نموده اید.



تنها لباس هایی را در خشک کن قرار دهيد که اطمينان دارید آسيبی به آنها وارد نمی شود.
بدین منظور به اتيکت روی لباس ها توجه نمایيد.



البسه از جنس پالستيک در مقابل گرما مقاومت ندارند .
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اگر از توپ های حاوی مواد شوینده در داخل سطل استفاده نموده اید قبل از مرحله خشک
نمودن آن را بردارید .از توپ های حاوی مواد شوینده هنگامی که برنامه بدون توقف را فعال
نموده اید استفاده نکنيد.



بر روی درب باز نشينيد و یا نياستيد.

 2-6نحوه اوراق نمودن دستگاه
هشدار  :خطر جراحت و یا خفگی


دو شاخه اصلی را از پریز جدا کنيد.



کابل برق را بریده و آن را کنار بگذارید.

سپس دستگيره درب را جدا کنيد .این امر از گير افتادن کودکان و حيوانات خانگی ممانعت به عمل می
آورد.
 .3توضیح محصول
 4-1نمای کلی دستگاه
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.1سقف

.2محفظه مواد

.3صفحه

.4دستگیره

.5پالک

.6فیلتر پمپ

.7پایه

دستگاه

شوینده

کنترل پنل

درب

مشخصات

تخلیه

دستگاه

 3-2طریقه فعال نمودن قفل کودک
این قفل از به دام افتادن کودکان و یا حيوانات خانگی داخل درب دستگاه جلوگيری می
کند.مطابق شکل اهرم روی درب دستگاه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد تا شيار
در جهت افقی قرار گيرد.شما نمی توانيد درب را ببندید.برای بسته شدن درب دستگاه را
درخالف عقربه های ساعت بچرخانيد تا شيار آن در جهت عمودی قرار گيرد.
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 3-3نصب روی طبقه متحرک
سطوح چوبی معموال متحرک هستند و به منظور جلوگيری از لرزش دستگاه پيشنهاد می
کنيم برای نصب دستگاه قبل از قرار دادن آن روی این سطوح از قاب های چوبی ضد
آب استفاده کنيد که حداقل  15ميلی متر زیر دستگاه ضخامت داشته باشد و با پيچ به
کف متصل شده باشد.در صورت امکان دستگاه را در یکی از گوشه های محلی که دستگاه
را نصب خواهيد نمود قرار دهيد زیرا ثبات بيشتری دارد.

 .4صفحه کنترل پنل
 5-1توضیحات کنترل پنل
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.1

دکمه خاموش و روشن

.2

ولوم برنامه

 .3نمایشگر
.4

دکمه شروع و توقف

.5

دکمه شروع با تاخير

.6

دکمه ذخيره زمان

 .7دکمه اضافه نمودن مرحله آبکشی
.8

لکه گيری /شستشوی مقدماتی

.9

دکمه چرخش

 .10دکمه دما
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 4-2نمایشگر

A

دمای برنامه تنظيم شده
آب سرد

B

چرخش برنامه تنظيم شده
نماد غيرفعال بودن مرحله چرخش
(تنها در برنامه چرخش و تخليه فعال
نماد آبکشی
تنها در برنامه چرخش  /تخليه فعال است.

C

مرحله شستشوی مقدماتی
مرحله شستشو
مرحله آبکشی
مرحله چرخش جهت خشک نمودن
نماد برنامه بخار هنگامی که یک برنامه
بخار تنظيم ميشود فعال ميشود
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D

هنگامی که مواد شوینده بيش از حد
مجاز استفاده می کنيد ،این نماد در
پایان مرحله شستشو فعال می شود.

E

F

هنگامی که این نماد فعال است نمی توانيد
درب دستگاه را باز نمایيد .تنها زمانی که این
نماد غير فعال است می توانيد درب دستگاه
را باز نمایيد
چنانچه برنامه تنظيم شده به پایان رسيده
است اما نماد هنوز فعال است احتمال دارد
که هنوز آب داخل دستگاه است و یا مرحله
آبکشی فعال است.
وقتی دکمه شروع با تاخير فعال می شود
این نماد روشن می شود.

G

هنگامی که قفل کودک فعال است این نماد پدیدار می
شود.

H
I

هنگامی که برنامه اجرا می شود  ،زمان برنامه با شروع
از یک دقيقه کاهش می یابد
شروع با تاخير
وقتی دکمه شروع با تاخير را فعال ميکنيد نمایشگر
زمان شروع با تاخير را نشان می دهد

اگر دستگاه دچار نقصی شود نمایشگر کد
های خطا را نشان می دهد.

هنگامی که انتخاب شما با برنامه تنظيم
شده سازگار نيست و یا برنامه ای را در
حال اجرا تغيير می دهيد این نماد برای
چند ثانيه روی نمایشگر نمایش داده می
شود.
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این نماد نشان دهنده آن است که
برنامه تکميل شده است.
هنگامی که درب باز است جهت بار گذاری البسه داخل دستگاه .:
این نماد روی نمایشگر نشان دهنده
حداکثر بار دستگاه با توجه به برنامه
تنظيم شده می باشد.
وزن بار البسه :
این نماد بار البسه داخل دستگاه را
نمایش می دهد .نمایشگر با افزایش هر
نيم کيلو گرم به روز رسانی می شو

MAX

KG

هنگامی که درب بسته است.
نماد مربوط به مواد شوینده
درصد مقدار مواد شوینده
این نماد نشان دهنده ميزان مواد
شوینده است.
هنگامی که دکمه توقف  /شروع را فشار
می دهيد این نماد خاموش می شود

این نماد هنگامی نمایش داده می شود که عملکرد
مربوط به برنامه تنظيم شده در دسترس باشد
این نماد بر اساس برنامه تنظيم شده نمایش داده می
شود.
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چنانچه برنامه ای را به اشتباه انتخاب نموده -اید پيغام
بر روی نمایشگر نشان داده شده و حاکی از آن
است که این انتخاب امکان پذیر نيست.
زمانی که یکی از برنامه های که بر
حسب مدت زمان است را فعال می
کنيد این نماد نمایش داده می شود

J

زمان کاهش یافته
سرعت بيشتر

این نماد هنگامی فعال می شود که،
عملکرد شستشوی اضافه فعال شده
است

K

این عدد ،نمایش دهنده تعداد مراحل
آبکشی است.
هنگامی که حداکثر تعداد مراحل
شستشو را فعال نمایيد این نماد نمایش
داده می شود.
M

نماد لکه گيری
نماد شستشوی مقدماتی
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نشان دهنده تنظيم یک گزینه
نشان دهنده تنظيم دو گزینه

.5برنامه ها
 5-1جدول برنامه ها
دما

حداکثر بار/حداکثرسرعت

نوع بار و لکه

برنامه شستشو
کتان  95درجه سانتی
گراد -سرد

حداکثر بار  10کيلوگرم
1400

کتان سفيد و رنگی
با لکه معمولی

برنامه فوق آهسته
 95درجه سانتی
گراد/سرد

حداکثر بار  10کيلوگرم

کتان نخی و سفيد با لکه
های معمولی و روشن
.این برنامه همه مراحل
چرخش را حذف می کند
تا چرخش با کمترین
صدا داشته باشد.این
برنامه مناسب برای
استفاده روزانه است.

الياف مصنوعی
 60درجه سانتی گراد/
سرد

حداکثر بار  4کيلوگرم
1200

الياف مصنوعی یا مختلط
با لکه های معمولی
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اتو کشی آسان)(4
 60درجه سانتی گراد

حداکثر  4کيلوگرم
800

الياف مصنوعی با لکه
های معمولی

البسه ظریف
 40درجه سانتيگراد-
سرد

حداکثر بار دستگاه  4کيلو
گرم
1200

الياف مصنوعی یا مختلط
با لکه های معمولی

بافت و ابریشمی
 40درجه سانتيگراد-
سرد

حداکثر بار  2کيلو گرم
1200

البسه بافت که قابل
شستشو با دست هستند.

ملحفه و پتو
 40درجه سانتيگراد -
سرد

حداکثر بار  4کيلو گرم
1200

دارای برنامه ویژه برای
پتو – ملحفه و روتختی

برنامه ضد حساسيت
 60درجه سانتی گراد

حداکثر بار دستگاه 10
کيلوگرم
1400

البسه کتان سفيد رنگ
این برنامه با دمای 60
درجه سانتی گراد و
اضافه نمودن یک برنامه
شستشو اضافی ریز
ميکروب ها را از بين می
برد.

 10کيلوگرم
1400

همه انواع البسه
حداکثر بار دستگاه
بستگی به نوع البسه دارد

آبکشی
سرد

حداکثر بار دستگاه 10
کيلوگرم
1400

برای آبکشی و خشک
نمودن همه ا نواع البسه

لباس های روزمره

حداکثر بار دستگاه 2*5
کيلوگرم

لباس های ورزشی و
روزانه .در این برنامه از

چرخش  /تخليه
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 40درجه سانتی گراد-
سرد

800

نرم کننده ها استفاده
نکنيد.

 20دقيقه –  3کيلو گرم
 40تا  30درجه سانتی
گراد

حداکثر  3کيلوگرم
1200

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

فوق اقتصادی
سرد

حداکثر  4کيلوگرم
1200

البسه مختلط(کتان و
مصنوعی )

اقتصادی
برای البسه کتان
 40 - 60درجه سانتی
گراد

حداکثر  10کيلوگرم
1400

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

 STEAM REFRESHحداکثر تا  1/5کيلوگرم

این برنامه بو ی البسه را
که در اثر پوشيدن ایجاد
می شود از بين می برد.
البسه کتان  /نخی  /الياف
مصنوعی

حداکثر تا  1/5کيلوگرم

این برنامه چروک البسه
را از بين می برد.
البسه کتان  /نخی  /الياف
مصنوعی

 40درجه سانتی گراد
Steam Anticrease
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( )1چنانچه برای البسه خشک برنامه بخار تنظيم نموده اید  ،در انتهای برنامه لباس ها کمی نمناک
می شوند .بنابراین بهتر است لباس ها را به مدت ده دقيقه در هوای آزاد قرار دهيد تا خشک
شوند.بعد از پایان برنامه ،البسه را به سرعت از ماشين خارج نمایيد .بعد از برنامه بخار لباس ها
باید دوباره اتو شوند البته یک درجه حرارت کم و اتو کشی ساده نياز است.
برنامه بخار بوی ناشی از حيوانات را از بين نمی برد.
برنامه استاندارد برای تعيين مقادیر مصرفی انرژِی :بر طبق قانون  1061/2010این
برنامه ها بر طبق استاندارد البسه نخی و کتان با دمای  60و  40درجه سانتی گراد تنظيم
شده اند .در خصوص مصرف انرژی و آب مصرفی مورد نياز این برنامه ها برای شستشوی
لباس های کتانی با لکه های معمولی بسيار موثر و کارا هستند
بخار برای البسه که قبال شسته شده اند و اکنون خشک هستند استفاده می شود.همين طور برای
البسه ای که تنها یکبار پوشيده شده اند .این برنامه ها چروک و بوی ناشی از بدن بر روی لباس را بعد
از پوشيدن از بين برده و کاهش می دهد.و باعث نرمی و لطافت بيشتر لباس ها می شود.
برای برنامه های بخار از هيچ ماده شوینده استفاده نکنيد.در صورت لزوم از قبل لکه های روی البسه
را با استفاده از لکه برهای مخصوص پاک نمایيد.
برای لباس های زیر برنامه بخار را استفاده نکنيد:
لباس هایی که رو اتيکت مشخصات آنها ذکر نشده که مناسب برنامه بخار باشند.
تمام لباس هایی که شی یا قطعه ای پالستيکی  /فلزی یا چوبی روی آنها وجود دارد

تطابق برنامه ها با گزینه هایی که می توانيد همراه با برنامه انتخاب نمایيد.
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برنامه

چرخش

COTTONS
EXTRA
SILENT
SYNTHETICS
EASY IRON
DELICATES
WOOL/SILK

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

DUVET

*

ANTI
ALLERGY
SPIN/DRAIN

*

*

*

*

*

RINSE

*

*

*

OUTDOOR

*

*

*

20 MIN-3KG

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

SUPER ECO
30
*
*
*
*
*
*
COTTONS
ECO
 .1چنانچه از مواد شوینده ای که به صورت مایع و یا ژل مانند هستند استفاده می کنيد ؛برنامه
ای را انتخاب نمایيد که مرحله شستشوی مقدماتی ندارد.
.2

برنامه هایی که سرعت چرخش دستگاه کمتر است.

.3

چنانچه مدت زمان کوتاه تری را تنظيم نمودید؛ بنابراین حجم بار دستگاه را کاهش دهيدالبته
می توانيد دستگاه را به طور کامل بارگذاری کنيد اما در این صورت شستشو نتيجه رضایت
بخشی ندارد.
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.4

در این برنامه از عملکرد شستشوی مقدماتی  /لکه گيری تنها مرحله شستشوی مقدماتی فعال
است .

.5

سرعت چرخشی را که تنظيم می کنيد اطمينان یابيد که با نوع البسه ای که در دستگاه می
گذارید مطابقت می کند.

در این برنامه تنها مدت زمان کمتری تنظيم می شود+.
.6مقادیر مصرفی
داده های جدول زیر به طور تقریبی هستند.تغييرات زیادی می تواند روی این مقادیر تاثير بگذارد.

برنامه

بار

10 COTTONS 60
10 COTTONS 40
4 SYNTHETICS
40
4
DELICATE
40
2
WOOL/SILK
30
برنامه کتانی استاندارد
10
STANDARD
COTTON
5
STANDARD
COTTON

انرژی مصرفی

مصرف آب

1/80
1/10
0/60

82
82
55

مدت تقریبی
برنامه
185
185
100

رطوبت
باقی مانده
52
52
55

0/70

62

86

35

0/50

59

60

30

1/13

58

249

52

0/76

48

167

52

 .7انتخاب ها
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 7-1شروع  /توقف
دکمه توقف/شروع را برای آغاز یا لغو یک برنامه فشار دهيد.
 7-2شروع با تاخیر
با این انتخاب می توانيد شروع یک برنامه را از  30تا  20ساعت به تاخير بياندازید .نمایشگر در این
حالت نشانگر مربوطه و یا شروع با تاخير را نشان می دهد.
 7-3ذخیره زمان
با این انتخاب می توانيد مدت زمان برنامه را کاهش دهيد.


برای البسه ای که به طور روزانه مصرف می کنيد این دکمه را یکبار فشار دهيد .



چنانچه لباس ها لکه ندارند و خيلی کثيف نيستند به منظور شستشوی سریع این دکمه
را دو مرتبه فشار دهيد.
برخی برنامه ها تنها یکی از این دو انتخاب را دارد.

 7-4شستشوی اضافی
می توانيد با این انتخاب چند مرحله آبکشی دیگر به برنامه شستشو اضافه نمایيد .برای
افرادی که به مواد شوینده حساسيت دارند از این انتخاب استفاده نمایيد.
هنگامی که این انتخاب فعال است نشانگر مربوطه روی نمایشگر روشن می شود.
 7-5لکه گیری /شستشوی مقدماتی
برای فعال نمودن یکی یا هر دو انتخاب مکررا دکمه را فشار دهيد .در این حالت نشانگر
مربوطه روی نمایشگر روشن می شود.
23

لکه گيری ها :برای از بين بردن لکه های سخت تر از این انتخاب استفاده نمایيد .هنگامی
که از این انتخاب استفاده می کنيد داخل محفظه از مواد لکه زدا مناسب استفاده نمایيد.
این برنامه مدت زمان برنامه را افزایش می دهد
این انتخاب در دمای کمتر از  40درجه سانتی گراد امکان پذیر نيست.
شستشوی مقدماتی
از این انتخاب برای اضافه نمودن مرحله مقدماتی استفاده نمایيد .هنگامی که البسه بسيار کثيف هستند
از این انتخاب استفاده نمایيد
با این انتخاب مدت زمان برنامه افزایش می یابد
 7-6چرخش
این دکمه برای :
کاهش حداکثر سرعت مرحله چرخش برنامه مورد نظر است
نمایشگر تنها سرعت چرخش برنامه مورد نظر را نمایش می دهد.


مرحله چرخش را غير فعال کنيد.



عملکرد  RINSE Holdرا فعال کنيد تا از چروک البسه جلوگيری شود.

 7-7دما
این دکمه را برای تغيير دمای پيش فرض فشار دهيد .هنگامی که نمایشگر عالمت
می دهد دستگاه آب را گرم نمی کند.
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و

نمایش

آچار  :برای باز نمودن بند های حمل
دستگاه
.1

درپوش پالستيکی  :برای مسدود کردن
سوراخ های پشت دستگاه بعد از
برداشتن تسمه حمل دستگاه

.2

شلنگ ورودی  :anti-floodبرای
جلوگيری از چکه نمودن احتمالی آب

بست پالستيکی شلنگ  :برای وصل نمودن شلنگ تخليه روی لبه سينک ظرف شویی
 .8تنظیمات
 8-1هشدار صوتی
سيگنال های صوتی در موارد زیر شنيده می شود:


دستگاه را روشن نمایيد.



دستگاه را خاموش نمایيد.



برنامه شستشو تکميل شده باشد.



دستگاه دچار نقص شده باشد.



دکمه ای را روی نمایشگر فشار دهيد.
برای فعال و یا غيرفعال نمودن سيگنال های صوتی دکمه  Stains/Prewashو Extra
Rinseرا به طور همزمان به مدت  6ثانيه فشار دهيد.
در مواردی که دستگاه دچار نقص فنی گردد ،صدای بوق در صورت غير فعال بودن
شنيده می شود.

 8-2قفل کودک
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با این انتخاب می توانيد وقتی یک برنامه جدید تنظيم می کنيد  ،یک شستشوی اضافی
به همه برنامه ها به طور دائم اضافه نمایيد .

این انتخاب مانع از بازی کودکان با دکمه های روی صفحه پنل می شود.
برای فعال نمودن یا غير فعال نمودن قفل کودک دکمه  Temperatureو  Spinرا به طور همزمان
فشار دهيد تا

روی صفحه نمایش خاموش و یا روشن گردد.

 8-3شستشوی اضافی
برای فعال و یا غير فعال نمودن این انتخاب دکمه  Time Saveو  Delayرا به طور همزمان فشار
دهيد تا عالمت  Extra Rinseخاموش و یا روشن شود.
 8-4فعال و غیر فعال نمودن سنسور وزن
برای فعال نمودن و یا غير فعال نمودن سنسور تشخيص وزن :دکمه Temperature,
 Stains/Prewashرا به طور همزمان برای چند ثانيه نگه دارید
 .9قبل از اولین استفاده
.1

مقدار کمی پودر داخل محفظه ریخته و یک برنامه مخصوص
البسه کتان با باالترین دما بدون اینکه لباسی داخل دستگاه
قرار دهيد تنظيم نمایيد.این امر تمامی آلودگی های احتمالی
دستگاه را از بين می برد.
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 .10کاربرد روزانه
 10-1استفاده از سنسور وزن
برای استفاده صحيح از سنسور تشخيص وزن البسه دستگاه را روشن کنيد و برنامه ای را قبل از
بارگذاری البسه داخل سطل فعال نمایيد
 10-2قبل از روشن نمودن دستگاه
.1

شير آب را باز نمایيد.

.2

دو شاخه را به برق وصل کنيد.

 10-3روشن کردن دستگاه و تنظیم برنامه
 .1دکمه Auto Offرا فشار دهيد تا دستگاه روشن شود.
.2

ولوم برنامه را برای تنظيم برنامه مورد نظر بچرخانيد.
نماد برنامه مورد نظر فعال می شود و دکمه  start/ pauseبه رنگ قرمز چشمک می
زند .سپس نمایشگر دما پيش فرض برنامه ،سرعت چرخش و نشانگر برنامه مورد نظر را
نمایش می دهد .

.3

در صورت نياز  ،برای تغيير دما و سرعت چرخش برنامه می توانيد دکمه دما و چرخش را
فشار دهيد.

 .4در صورت نياز برای تنظيم شروع با تاخير و یا اضافه نمودن چند انتخاب اضافی دیگر
دکمه های مربوطه را فشار دهيد.
نمایشگر نماد برنامه تنظيم شده و زمان به تاخير افتاده را نمایش می دهد.
 10-4بار گذاری دستگاه
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.1

درب دستگاه را باز نمایيد .نمایشگر حداکثر بار مجاز و وزن البسه داخل سطل را بر
حسب کيلوگرم نشان می دهدKG.

.2

البسه را یکی یکی داخل دستگاه بگذارید .قبل از قرار دادن لباس ها را تکان داده و
بعد بار گذاری کنيد.

.3

به ازای هر نيم کيلوگرم وزن البسه روی نمایشگر بروز رسانی می شود .
چنانچه بيش از حد مجاز دستگاه بار گذاری شود نماد  MAXو ميزان آن
شروع به چشمک زدن می کند که در این حالت ميزان آب و انرژی مصرفی
افزایش می یابد .به منظور شستشوی بهتر البسه و نتيجه رضایت بخش بار دستگاه
را کم کنيد.

.4
.5

درب را ببندید.
عددی

که کنار نماد  %روی نمایشگر مشاهده می کنيد ميزان مواد شوینده را

نشان می دهد.
.6

این مقادیر نشان دهنده ميزان مواد شوینده برای حداکثر بار دستگاه است که
کارخانه پيشنهاد کرده است.

 .7اطمينان یابيد که هيچ لباسی ميان درب نماند زیرا خطر نشت آب و آسيب به البسه
وجود دارد.
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 10-5پر کردن محفظه مواد شوینده

محفظه مواد شوینده  :مرحله شستشوی مقدماتی برای حل کردن مواد در آب
محفظه برای مرحله شستشو
محفظه مواد شوینده به صورت ژل و یا مایع
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خط نشان دهنده حداکثر ميزان شستشو
محفظه مخصوص لکه بر ها
زبانه جدا کننده مواد شوینده پودری و مایع
همواره از دستورالعمل روی بسته بندی های مواد شوینده به صورت پودر – ژل – و یا مایع
پيروی کنيد.
 10-6بررسی موقعیت زبانه جدا کننده مواد شوینده

.1

محفظه را تا جایی که امکان دارد به بيرون بکشيد.

اهرم را به سمت پایين بکشيد تا محفظه را جدا کنيد.
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برای استفاده از مواد شوینده ای که به صورت پودر هستند زبانه را به سمت باال بچرخانيد.

برای استفاده از مواد شوینده مایع و یا ژل مانند زبانه را به سمت پایين بچرخانيد.
وقتی زبانه به سمت پایين است


از مواد شوینده به صورت مایع و یا ژل مانند استفاده نکنيد.



محفظه را از حد مجاز بيشتر پر نکنيد.



و انتخاب شروع با تاخير  DELAY STARTرا فعال نکنيد.



ميزان نرم کننده و مواد شوینده را اندازه گيری کنيد.



با دقت درب محفظه شوینده را ببندید.
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اطمينان یابيد به هنگام بستن محفظه شوینده زبانه درب را مسدود نکند:.

 10-7شروع برنامه بدون انتخاب گزینه شروع با تاخیر
ابتدا دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد .برنامه تنظيم شده شروع می شود .و نماد مربوط به برنامه
چشمک نمی زند و پيوسته روشن می ماند .در این حالت روی نمایشگر همه عالیم دیگر خاموش می شود
و تنها نشانگر برنامه های دیگر چشمک می زند.

 10-8شروع برنامه با انتخاب گزینه شروع با تاخیر
.1

ابتدا مکررا دکمه شروع با تاخير را فشار دهيد تا نمایشگر مدت زمان
تاخير را نمایش دهد.

.2

نماد مربوطه روشن می شود.

 .3دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد تا شمارش معکوس شروع شود.
.4

هنگامی که شمارش معکوس آغاز شد برنامه به طور اتوماتيک آغاز می
شود.

قبل از فشردن دکمه  START/PAUSEمی توانيد تنظيمات شروع با تاخير را لغو کنيد تا تغيير
دهيد.
 10-9لغو گزینه شروع با تاخیر
برای لغو این برنامه :
 .1دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد تا دستگاه متوقف شود.
.2

در این حالت نشانگر مربوطه روشن می شود.
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 .3دکمه  DELAY STARTرا مکررا فشار دهيد تا نمایشگر
نشان دهد.
دوباره دکمه  START PAUSEرا فشرده تا برنامه شروع به کار کند
 10-10چگونگی عملکرد دستگاه به هنگام لغو گزینه شروع با تاخیر
بعد از گذشت  15دقيقه از شروع برنامه :
دستگاه به طور اتوماتيک زمان چرخه را با البسه داخل دستگاه
تنظيم ميکند تا بهترین نتيجه شستشو در حداقل زمان موردنياز
داشته باشيم.
نمایشگر زمان جدید را نشان می دهد
 10-11لغو برنامه در حال اجرا
.1

دکمه  AUTO OFFرا فشار دهيد تا برنامه لفو شود و
دستگاه غير فعال شود.

.2

دوباره دکمه  AUTO OFFرا فشار دهيد تا دستگاه فعال
شود.

.3

اکنون می توانيد برنامه جدیدی را تنظيم نمایيد.

قبل تنظيم یک برنامه جدید دستگاه آب را تخليه می کند .بنابراین اطمينان یابيد که مواد شوینده هنوز
داخل محفظه قرار دارد.

 10-12تداخل در برنامه و تغییر یک گزینه
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را

تنها برخی از عملکرد ها را قبل از اجرای آنها می توانيد تغيير دهيد.
 .1دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد.
.2

تا نماد مربوطه شروع به چشمک زدن نماید.

.3

تنظيمات عملکرد را تغيير دهيد.

دوباره دکمه  START/ PAUSEرا فشار دهيد تا برنامه شروع شود.
 10-13باز نمودن درب دستگاه
چنانچه دما و سطح آب دستگاه بسيار باال باشد و سطل همچنان در
حال چرخش باشد نمی توانيد درب را باز نمایيد.
در حالی که برنامه و یا عملکرد شروع با تاخير فعال باشد  ،درب دستگاه قفل
است.
 .1دکمه  START/ PAUSEرا فشار دهيد تا روی نمایشگر نماد مربوط به
قفل درب خاموش شود.
.2

درب دستگاه را باز نمایيد.

.3

درب دستگاه را ببندید و دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد.

.4

برنامه و یا شروع با تاخير دوباره ادامه پيدا می کند.

 10-14پایان چرخه شستشو
وقتی برنامه ای به پایان می رسد  ،دستگاه به طور خودکار متوقف می
شود.
و در این حالت صدای بوق شنيده ميشود (.چنانچه فعال شده باشد)
روشن می شود و نماد قفل درب

روی نمایشگر نماد
می شود.
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خاموش

 .1دکمه  AUTO OFFرا فشرده تا دستگاه خاموش شود.
.2

بعد از  5دقيقه از پایان برنامه عملکرد ذخيره انرژی به طور خودکار
دستگاه را خاموش می کند.

وقتی دوباره دستگاه را فعال می کنيد نمایشگر پایان برنامه را نمایش می دهد .برای
تنظيم برنامه جدید ولوم برنامه را بچرخانيد.
.3

البسه شسته شده را از دستگاه خارج نمایيد.

.4

اطمينان یابيد که سطل خالی است.

.5

درب را نيمه باز بگذارید تا داخل دستگاه خشک شود.

 10-15تخلیه آب بعد از پایان چرخه
چنانچه برنامه شستشو تکميل شده است  ،اما آب همچنان داخل
دستگاه است.
سطل دستگاه به طور مداوم می چرخد تا از چروک البسه جلوگيری
شود.نماد قفل درب

روشن می شود.و درب همچنان قفل

است.
باید ابتدا آب را تخليه کنيد تا درب باز شود:
.1

در صورت لزوم سرعت چرخش برنامه را کاهش دهيد.

 .2دکمه  START/PAUSEرا فشار دهيد تا دستگاه آب را
تخليه کند.
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.3

هنگامی که برنامه تکميل شد و نماد

قفل درب خاموش

شد شما می توانيد درب را باز نمایيد.
دکمه  AUTO OFFرا برای چند ثانيه فشار دهيد تا دستگاه غير فعال شود
 10-16گزینه خاموش نمودن اتوماتیگ
عملکرد  AUTO OFFبه طور خودکار دستگاه را خاموش می کند
تا مصرف انرژی را در موارد زیر کاهش دهد:
هنگامی که دستگاه را به مدت پنج دقيقه قبل از فشردن
 START/PAUSEاستفاده نکنيد.
دکمه  AUTO OFFرا فشار دهيد تا دستگاه دوباره فعال شود.
بعد از پنج دقيقه از پایان برنامه شستشو  .در این حالت دکمه
 AUTO OFFرا فشار دهيد تا دوباره دستگاه فعال شود .سپس
نمایشگر پایان اخرین برنامه تنظيم شده را نمایش می دهد.
ولوم برنامه را برای تنظيم برنامه جدید بچرخانيد.
 .11نکات و راهنمایی ها


البسه را به لباس های سفيد  ،رنگی  ،مصنوعی و ظریف و پشمی دسته بندی
کنيد.



از دستور العمل های روی اتيکت لباس ها است پيروی نمایيد.



لباس های رنگی و سفيد را با هم نشویيد.



برخی از لباس های رنگی پس از اولين شستشو ممکن است بی رنگ شوند
.پيشنهاد می نمایيم که این لباس ها را به طور جداگانه بشویيد.
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روکش بالشتک ها  ،گيره ها را جدا نمایيد .و لباس هایی که کمربند دارند از
روی لباس باز کنيد.



تای البسه را باز کنيد و درون جيب هایشان را خالی کنيد.



لباس هایی که چند الیه هستند را به پشت برگردانيد .



لکه های پر رنگ تر را پاک نمایيد.



از لکه برهای قوی تر استفاده کنيد.



گيره پرده ها را از قبل جدا نمایيد و یا پرده ها را داخل کيسه های مخصوص
شستشو قرار داده و بعد از آن بشویيد.



لباس های زیر  ،کمربند ها  ،جوراب ها را داخل کيسه های مخصوص
شستشو قرار دهيد.

 11-1بار دستگاه


البسه را به لباس های سفيد  ،رنگی  ،مصنوعی و ظریف و پشمی دسته بندی
کنيد.



از دستور العمل های روی اتيکت لباس ها است پيروی نمایيد.



لباس های رنگی و سفيد را با هم نشویيد.



برخی از لباس های رنگی پس از اولين شستشو ممکن است بی رنگ شوند
.پيشنهاد می نمایيم که این لباس ها را به طور جداگانه بشویيد.



روکش بالشتک ها  ،گيره ها را جدا نمایيد .و لباس هایی که کمربند دارند از
روی لباس باز کنيد.



تای البسه را باز کنيد و درون جيب هایشان را خالی کنيد.



لباس هایی که چند الیه هستند را به پشت برگردانيد .



لکه های پر رنگ تر را پاک نمایيد.



از لکه برهای قوی تر استفاده کنيد.
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گيره پرده ها را از قبل جدا نمایيد و یا پرده ها را داخل کيسه های مخصوص
شستشو قرار داده و بعد از آن بشویيد.

لباس های زیر  ،کمربند ها  ،جوراب ها را داخل کيسه های مخصوص شستشو قرار دهيد.
 -11-2لکه های قوی
برای از بين بردن برخی لکه ها  ،آب و مواد شوینده به تنهایی کافی نيست.
پيشنهاد می کنيم که قبل از قرار دادن داخل دستگاه یکبار لکه گيری نمایيد.
لطفا فقط از لکه برهای مخصوص استفاده نمایيد.
 11-3مواد شوینده


تنها از مواد شوینده مناسب و مخصوص ماشين لباسشویی استفاده نمایيد.



مواد شوینده ای که به صورت پودر هستند برای همه نوع البسه مناسب
هستند



مواد شوینده پودری شکل برای البسه ظریف و بافت نيز مناسب است.



مواد شوینده ای که به صورت ژل و مایع هستند ترجيحا در برنامه هایی که
دمای آب کمتر است استفاده نمایيد .



برنامه هایی که دمای آب  60درجه سانتی گراد است معموال برای همه نوع
البسه مناسب است.



مواد شوینده متفاوت را با یکدیگر مخلوط نکنيد.



برای حفظ محيط زیست خودمان بيش از مقدار پيش فرض و مشخص شده از
مواد شوینده استفاده نکنيد.



از دستورالعمل های روی مواد شوینده پيروی کنيد.



با توجه به نوع و رنگ البسه محصول شستشوی مناسب را انتخاب نمایيد.
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چنانچه در محفظه مواد شوینده دستگاه شما زبانه جدا کننده ای ندارد برای
اضافه نمودن مواد شوینده مایع و یا ژل ها از توپک های مخصوص استفاده
نمایيد.
 11-4سختی آب
چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است پيشنهاد می کنيم که از
نرم کننده های آب استفاده نمایيد.برای اطالع از درجه سختی آب در منطقه
خود با شرکت آب تماس بگيرید.از ميزان درست نرم کننده استفاده نمایيد.از
دستورالعمل های روی بسته بندی مواد شوینده پيروی نمایيد.
واحد اندازگيری ميزان سختی آب :
واحد اندازه گيری در آلمان ( )dh
واحد اندازگيری در فرانسه )(TH
ميلی مول بر هر ليتر  :واحد اندازگيری سختی آب است.
درجه کالرک

 11-4نکات اقتصادی
 11-5سختی آب
چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است  ،پيشنهاد می کنيم که از محصوالت رسوب زدای آب
استفاده نمایيد .در موقع استفاده از رسوب زداها هرگز از برنامه های شستشو استفاده نکنيد.
.12مراقبت و نگهداری دستگاه
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 12-1تمیزکردن سطوح خارجی
دستگاه را فقط با آب گرم و صابون تميز نمایيد.
هشدار !
از الکل صنعتی  ،حالل ها و دیگر محصوالت شيميایی استفاده نکنيد.
 12-2رسوب زدایی
چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است  ،پيشنهاد می کنيم که از محصوالت
رسوب زدای آب استفاده نمایيد .در موقع استفاده از رسوب زداها هرگز از برنامه های
شستشو استفاده نکنيد.
همواره از دستور العمل های که روی بسته بندی محصوالت نوشته شده پيروی
کنيد.
 12-3شستشوی دستگاه
برخی برنامه ها که دمای آب در آن پایين است این امکان وجود دارد که مقداری از مواد شوینده درون
سطل باقی بماند .بنابراین پيشنهاد ما این است تا با استفاده از رسوب زدا های که مخصوص ماشين
لباسشویی است این مشکل را برطرف نمایيد.در این هنگام هيچ البسه ای داخل ماشين قرار ندهيد.
 12-4واشر دور درب
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به طور منظم نوار یا واشر الستیکی دور درب را بررسی نمایید تا شی خارجی در قسمت داخلی
آن نباشد.
 12-5تمیز نمودن سطل ماشین
به طور منظم سطل ماشين را به منظور جلوگيری از رسوب بررسی نمایيد.برای این منظور فقط از
محصوالت مخصوص استفاده نمایيد.
بنابراین پيشنهاد می کنيم:
.1

سطل را با محصوالت مخصوص استيل ضد زنگ تميز کنيد.

 .2برنامه مخصوص البسه کتانی با دمای باال و مقدار خيلی کم مواد شوینده تنظيم نمایيد.

 12-6تمیز نمودن محفظه مواد شوینده
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 12-7تمیز کردن فیلتر تخلیه
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 12-8تمیز کردن شلنگ ورودی و فیلتر
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 12-9تخلیه اضطراری
در موارد بروز خطا و یا ایرادی در دستگاه ؛ این امکان وجود دارد که آب داخل دستگاه تخليه نشود.در این
گونه ابتدا فيلتر تخليه را تميز نمایيد و در صورت لزوم پمپ تخليه را نيز تميز نمایيد.
پس از تخليه اضطراری آب طبق دستور العمل دوباره سيستم تخليه را فعال نمایيد:
.1

هنگامی که آب را از طریق تخليه اضطراری خارج کردید باید سيستم تخليه را بار دیگر فعال
کنيد .برای ایم منظور  2ليتر آب داخل محفظه شستشوی اصلی در جا پودری بریزید.
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 .2سپس برنامه ای جهت تخليه آب تنظيم نمایيد.

 12-10احتیاط
در مناطقی که دمای هوا زیر صفر درجه سانتی گراد است  ،ابتدا آب باقی مانده درون شلنگ ورودی آب و
پمپ تخليه را خارج نمایيد.برای این منظور باید طبق مراحل زیر عمل کنيد:
.1

ابتدا دوشاخه را از دستگاه بکشيد.

 .2شير آب را ببندید.
.3

هر دو سر شلنگ ورودی را داخل سطلی قرار دهيد و سپس اجازه دهيد آب داخل شلنگ
تخليه شود.

.4

پمپ تخليه را خالی کنيد .برای این منظور به بخش تخليه اضطراری رجوع کنيد.

 .5وقتی پمپ تخليه خالی شد شلنگ ورودی را دوباره نصب کنيد.

اطمينان یابيد که قبل از استفاده از دستگاه دما بيش از  0درجه سانتی گراد باشد.در غير
اینصورت توليد کننده هيچ مسئوليتی نخواهد پذیرفت.

 .13عیب یابی

 13-1مقدمه
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چنانچه دستگاه شروع به کار نميکند و یا در حين کار متوقف می شوند قبل از هر چيز ابتدا با رجوع به
جدول زیر راه حلی مشکل دستگاه را پيدا نمایيد در غير اینصورت با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.
برخی از مشکالت با سيگنال صوتی ( صدای بوق ) هشدار داده می شود و در برخی دیگر نمایشگر کد
خطا را نمایش می دهد.
به عنوان مثال :
کد خطا

راه حل
دستگاه آب را ذخيره نمی کند.
دستگاه آب را تخليه نمی کند.
درب دستگاه باز است یا به درستی بسته نشده است.
ولتاژ برق ثابت نيست و در حال تغيير است ( .در حال تغيير است)
اتصاالت الکتریکی به درستی انجام نشده است دستگاه را دوباره خاموش و روشن
نمایيد.
دستگاه  anti-floodفعال است  .دو شاخه دستگاه را از برق بکشيد و شير
آب را ببندید  .جهت رفع مشکل با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید .

 13-2مشکالت احتمالی

مشکل

علت

راه حل

شير آب بسته است.

شير آب را باز نمایيد.
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دستگاه آب را ذخيره
نمی کند.

دستگاه آب را تخليه
نمی کند.

شلنگ ورودی آب آسيب دیده
است.

اطمينان یابيد که شلنگ ورودی
آب آسيب ندیده است.

شير آب مسدود شده است.

شير آب را تميز کنيد.

اتصال شلنگ ورودی آب
درست نيست.

اطمينان یابيد که اتصاالت درست
است.

فشار آب کم است.

با شرکت آب منطقه خود تماس
بگيرید.

شلنگ تخليه آب آسيب دیده
است.

اطمينان یابيد که شلنگ تخليه آب
آسيب ندیده است.

فيلتر پمپ تخليه مسدود شده
است.

فيلتر پمپ تخليه را تميز نمایيد.

اتصاالت شلنگ تخليه آب
درست نيست.

اطمينان یابيد که اتصاالت درست
است.

برنامه شستشو شما مرحله
تخليه آب ندارد.

برنامه تخليه تنظيم شده است.

انتخاب rinse & hold
روشن است.

برنامه تخليه تنظيم شده است.

درب دستگاه باز است یا
به درستی بسته نشده
است.

درب را به به درستی ببندید.

Anti- floodفعال
است.

دستگاه را خاموش کنيد.
شير آب را ببندید
با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید

مرحله چرخش به
درستی عمل نمی کند.

مرحله چرخش غير فعال است.

برنامه چرخش  spinرا تنظيم
نمایيد.

فيلتر پمپ تخليه مسدود است.

فيلتر پمپ تخليه را تميز نمایيد.
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برنامه آغاز نمی شود.

آب روی زمين ریخته
شده است..

نمی توانيد درب دستگاه
را ببندید.

دستگاه صدای غير
طبيعی توليد می کند.

بار دستگاه متوازن پخش نشده
است.

به طور دستی بار دستگاه را به طور
متوازن در سطل پخش کنيد.

دو شاخه به درستی به پریز
وصل نشده است.

دو شاخه را بررسی کنيد.

فيوز مربوطه در جعبه فيوز ها
مشکل دارد.

فيوز را تعویض نمایيد.

دکمه  4را فشار نداده اید.

دکمه  4را فشار دهيد.

شروع با تاخير تنظيم شده
است.

شروع با تاخير را لغو کنيد.

قفل کودک فعال است

قفل کودک را غير فعال کنيد.

نشتی آب سر پيچ ها وجود
دارد.

اطمينان یابيد که سر پيچ ها به
درستی بسته شده اند.

نشتی آب از پمپ تخليه وجود
دارد.

اطمينان یابيد که فيلتر پمپ تخليه
درست نصب شده است.

پمپ تخليه آسيب دیده است.

اطمينان یابيد که شلنگ ورودی
آب آسيب ندیده است.

برنامه شستشو در حال اجرا
است.

اجازه دهيد تا برنامه شستشو پایان
یابد.

آب در سطل وجود دارد.

برنامه تخليه یا چرخش را تنظيم
نمایيد.

دستگاه روی زمين تراز نيست.

دستگاه را روی زمين به درستی
تراز کنيد.

تمامی بسته بندی ها و تسمه
های حمل ونقل را بدرستی باز
نکرده اید.

بسته بندی دستگاه و تسمه ها ی
حمل ونقل را به طور کامل باز
کنيد.

بار دستگاه کم است.

بار بيشتری داخل دستگاه بریزید.
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اطمينان یابيد که شلنگ تخليه سر
جای خود به درستی نصب شده
است.

دستگاه آب را به سرعت
تخليه ميکند.

انتهای شلنگ تخليه پایين
است.

دستگاه به درستی نمی
شوید.

مواد شوینده شما کيفيت خوبی مقدار مواد شوینده را تغيير دهيد و
یا از نوع دیگری استفاده نمایيد.
ندارد.
قبل از شستشو لکه های قوی
را از بين نبرده اید.

از لکه بر ها استفاده کنيد.

بار دستگاه را کاهش دهيد.

بار دستگاه زیاد است.

بعد از بررسی های الزم دوباره دستگاه را روشن نمایيد .در این حالت برنامه باید از نقطه ای که
متوقف شده بود شروع به کار کند .چنانچه مشکل هنوز وجود دارد و یا دستگاه کد خطاهای
دیگری را نشان می دهد با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.
پس از بررسی ها الزم دوباره دستگاه را روشن نمایيد .برنامه از جایی که متوقف شده بود ادامه می یابد.
چنانچه دستگاه خطاهای دیگری را نشان می دهد  .دوباره دستگاه را خاموش و روشن نمایيد.
چنانچه خطا ادامه یابد با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.
 13-3باز کردن اضطراری درب
به هنگام قطع برق و یا نقصی در دستگاه درب قفل می شود .همين طور برنامه شستشو بعد از وصل شدن
برق ادامه پيدا می کند .چنانچه درب همچنان قفل بماند امکان باز نمودن درب به صورت دستی می باشد.
احتياط :قبل از باز نمودن درب اطمينان یابيد که دمای آب داخل دستگاه باال نباشد .تا خنک شدن آب
داخل دستگاه منتظر بمانيد.
احتياط :اطمينان یابيد که سطل دستگاه در حال چرخش نيست .تا توقف کامل دستگاه منتظر بمانيد.
49

احتياط :اطمينان یابيد که سطح آب داخل دستگاه باال نباشد.
برای باز نمودن درب طبق مراحل زیر پيروی کنيد:
 .2دکمه  Auto Offرا فشار دهيد تا دستگاه خاموش شود.
.3

دو شاخه را از برق بکشيد.

 .4زبانه درب فيلتر را باز کنيد.
دکمه قفل اضطراری را به سمت پایين کشيده و همزمان درب دستگاه را باز کنيد.

.5

البسه را از داخل دستگاه خارج نمایيد و سپس درب دستگاه
را ببندید.

 .6و دوباره زبانه فيلتر را ببندید.

 .14داده های فنی
ابعاد
اتصاالت الکتریکی

عرض/ارتفاع/عمق/
ولتاژ
فيوز

 639/605/850/600میلی متر
240-230
 13آمپر
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فرکانس
حداکثر

فشار منبع آب

 50هرتز
حداقل

منبع آب

8

0.5
آب سرد

نخی و کتانی

ظرفيت
مصرف انرژی
سرعت چرخش موتور

 10کيلوگرم
A+++
1400

حداکثر

) 1چنانچه آب گرم از دیگر منابع مانند انرژی خورشيدی ،صفحات فتو ولتائيک و انرژی باد حاصل می شود
از یک منبع آب گرم برای کاهش مصرف انرژی استفاده کنيد.
 )2برای اطالع از مقادیر دیگر به صفحه مشخصات توجه کنيد.

 .15محیط زیست
موادی که با عالمت

نشانه گذاری شده اند قابل باز یافت می باشند .بنابراین بسته بندی ها را در

محفظه های مخصوص برای باز یافت آنها قرار دهيد .این عالمت

بر روی محصول یا بسته بندی

نشان دهنده این است که محصول نباید به عنوان زباله خانگی تلقی شود .بلکه باید به محل جمع آوری
مناسبی برای باز یافت تجهيزات الکتریکی و الکترونيکی انتقال داده شود .با حصول اطمينان از اینکه این
محصول دیگر قابل استفاده نمی باشد شما کمک خواهيد کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محيط و
سالمتی بشر اجتناب نمایيد.
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