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   הוראות בטיחות1

מכשיר זה מותאם לתקנים ולטכנולוגיות המוכרות ולתקנות הבטיחות 
, לכן. שימוש נכון במוצר ימנע חשיפה לנזקי גוף ורכוש. הרלוונטיות

  .אנא פעלו בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעות בחוברת זו

 IEC 60335-1:קן הבינלאומי מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות של הת

 עם ) כולל ילדים(מיועד לשימוש על ידי בני אדם  ו אינה זמייבש כביסה
הם אלא אם , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או יכולות מנטליות, מוגבלויות גופניות

הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם ו, ייבשקיבלו הנחיות לגבי השימוש במ
 . בוגר האחראי לבטיחותם

  !ראו את הוראות ההפעלה בקפידה לפני הפעלת מייבש הכביסהק 

  הובלה 1.1

  ! מייבש כביסה זה יש להוביל במצב אנכי בלבד
  .הובלה בכל מצב אחר עלולה לגרום נזק למייבש הכביסה

ניתן , לנענע אותומבלי , זהירה של מייבש הכביסה נשיאהבעת 
במבט  (900בזווית מרבית של עד  שמאלהלהטות את המייבש 

 ).מלפנים
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   הוראות בטיחות1
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה 1.1

אי ביצוע . אפשרו למייבש לעמוד במשך כשעתיים במצב פעולה רגיל
 .עלול לגרום נזק למייבש הנחיה זו

 לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם המייבשתקנת וחיבור ה 
 להיות מבוצעות על העבודות הנדרשות חייבות. להוראות ההתקנה הנפרדות

 .'ישפאר'רות ש מתקין מוסמך על ידי היצרן ונותן השרות בארץ ידי

 סלקו את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. 
 וודאו קיום גישה נוחה וקלה לצורך ניתוק , לאחר התקנת מייבש הכביסה

 ). קוטבי- או מפסק ניתוק רב, שקע החשמל בקיר( מרשת החשמל מייבשה

 נגבו את תוף המייבש במטלית , פני הפעלת מייבש הכביסה בפעם הראשונהל
 .לחה

 אנא פעלו בהתאם, בפעם הראשונה המייבש החדש והשימוש לאחר התקנת 
 ." הכביסה בפעם הראשונהייבשהשימוש במ"שבפרק  אמצעי הזהירותל

  שימוש נכון 1.3
 שכובסו יתיים  פריטי לבוש ואריגים בייבושל מיועד אך ורק ה כביסה זייבשמ

לשימוש בתוך נת  מתוכנה כביסה זייבשמ. מכונות כביסה ביתיותונסחטו ב
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים . הבית ולמטרות המפורטות לעיל בלבד

 .שייגרמו כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות ההפעלה

 חייב , ובמיוחד ברכיב חשמלי כלשה, שינוי או ביצוע אלתור במוצר, תיקון כלשהו
היבואן או נותן השרות המוסמך שלהם ועל ידי , להיות מבוצע על ידי היצרן

עלול , תיקונים המבוצעים על ידי מי שלא הוסמך לכך. טכנאי מיומן ומורשה
 ,ן מותקיאשבו הבחדר  החיבורים או האביזרים, ייבש בכביסהמלגרום נזק ל
במקרה של . כביסהמייבש ההתקינה של  ו להשפיע על פעולתיםכמו גם עלול

אנא פעלו בהתאם להנחיות , מייבש הכביסהתקלה או פעולה לא תקינה של 
עיינו  ('ישפאר'רות שלמוקד במידת הצורך פנו . 'איתור תקלות': שבפרק

 ).ברשימה שבגב החוברת

 השתמשו בחלפים ואביזרים מקוריים בלבד . 

 תם מוכרים או אם א. שמרו על הוראות הפעלה אלו לעיון והתייחסות עתידית
אנא וודאו שחוברת זו מצורפת למוצר ביחד עם , מעבירים מוצר זה לצד שלישי
בדרך זו הבעלים החדשים יוכלו ללמוד כיצד . הוראות ההפעלה הנפרדות

 .להשתמש במכשיר ולהיות מודעים לכל דרישות הבטיחות
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   הוראות בטיחות1

  :איםאל תשתמשו במייבש הכביסה כדי לייבש את הפריטים הב
 פריטים שלא כובסו. 

 חומרים  אוחומרי ניקוי , דליקים כימיקליםב ספוגים אוטופלו , נוקו אשר אריגים
או אש סכנת . 'וכו ,שעווה, צבע, שמן, מסיר כתמים, אלכוהול ,ןיכגון בנז ממיסים
  ! פיצוץ
או , המפורטים לעיל חומרים המכיליםפריטי כביסה , ו ידנית במים חמיםשטפ

 .  חלוטיןל להתאדות םלממסי אפשרו

 מסיר לק לציפורניים או , ל לשיער' ג,שאריות של תרסיסי שיערעם  פריטים
 !  סכנה מפני הצטברות גזים. ממסים אחרים דומים

 סכנת אש. פריטי כביסה הכוללים גומי מוקצף או חומרים אחרים דמויי גומי! 

  ילדים בבית 1.4
  עלולים להוות ) ת פוליסטירןחלקי פלסטיק יריעו, כמו למשל(חומרי האריזה

הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ! סכנת היחנקות. סכנה לילדים
 . ילדים

  מיועד לשימוש על ידי מבוגרים שקראו היטב הוראות הפעלה מייבש כביסה זה
פקחו על ילדים . ילדים בדרך כלל לא מודעים לסיכונים שבמכשירי החשמל. אלו

 קיימת סכנה שהם יילכדו -  הכביסהמייבשואל תאפשרו להם לשחק עם 
 .הבתוכ

 עשויים ) דפי רענון וריח למייבשי כביסה, כמו למשל( ם למייבשי כביסהתכשירי
 התכשיריםאת שמרו !  לגרום לחנקגם ו,ללשון ולגרון, לגרום צריבה לעניים

 . הרחק מהישג ידם של ילדים

 השתמשו במנגנון הנעילה לילדים .  
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   הוראות בטיחות1
  

   הערות לשימוש1.5

אל תשתמשו בצירי לוח ההפעלה כדי להרים או להזיז את מכונת 
  .הכביסה

 אל תשתמשו , האם נראה נזק כלשהו במייבש הכביסה או בצינורות הכניס
 .במייבש והתקשרו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 מרשת החשמל ופנוייבשנתקו את המ,  פועל כראויו אינייבש הכביסהאם מ  
 .לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 מרשת מייבש הכביסהנתקו מיד את , אם התגלה נזק כלשהו לכבל החשמל 
החלפת כבל החשמל . החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 .תתבצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

  הכביסהמייבשמ חיות מחמדהרחיקו . 

 התפורים בפריטי   הטיפול בהתאם לסמליפעלו, כםשל הכבסים כדי להגן על
 ."כביסהל עצות" וההמלצות והעצות  שבפרק, הלבוש

 בפריטי  בד לטיפול בתכשירי טיפול אחרים או אריגים במרכך אין להשתמש
 .היצרןשל  להוראות השימוש  לבשימו בכל מקרה .הכביסה

 רות מהצטב שריפהסכנת  .םפגו דלת עם מסנן או בלי המייבשאת  אין להפעיל
   !מוך

  שמוך לא יצטבר מסביב למייבש הכביסהשימו לב. 

 שאין בדקו וודאו,  הייבושתוכניתאת  תתחילוו המייבש  את דלתוסגרתלפני ש 
 .הכביסה  מייבשבתוף או חיות מחמד חפצים זרים

  דלת הפנימי שלוהחלק  התוף, הדופן האחורית, הייבוש במהלך תהליך 
 .בחלקים אלה געת מלהימנעו. מתחממים מאדל המייבש

 מתבצע קצר קירורשלב . לפני שהסתיימה ייבוש תוכנית תסיימו לעולם אל 
 ם אותוופרש במהירות הכבסיםאת  הוציאו ,בעת הצורך .הייבוש תוכנית בסוף

 .להתפוגג לחום כדי לאפשר

 לשתייה ראוייםאינו  נאספיםה העיבוי מי. 

 סה מרשת החשמלהכבימייבש  נתקו את,  ארוכותתקופות היעדרות במהלך 
אל תוציאו את התקע לעולם .  משקע החשמל בקירתקעהוצאת ה באמצעות

  . באמצעות משיכת כבל החשמל, מהשקע בקיר
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   הוראות בטיחות1
  

  תחזוקה 1.6

 אל . הכביסה נעצר לחלוטין לפני הגישה לתוכומייבשוודאו שתוף 
  ! סכנת פציעה רצינית- תגעו בתוף כשהוא עדיין בתנועה 

 עבודות תחזוקה ביצוע לפני החשמל  מרשתמייבש הכביסהאת  ונתק. 

 נקו את מסנן הדלת לאחר סיום כל מחזור ייבוש. 

 להשתמש ואין, מיםב מייבש הכביסה  שלהמשטחים החיצונייםאת  לרסס אין 
 .במכשיר ניקוי באדים או קיטור

 הכביסהמייבש על דלת טפסל או להישען, לשבת אין . 

 התהפכות סכנת .יסה הכבמייבש לטפס על אין! 

 בלבד מקוריים בחלקי חילוף השתמשו. 
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   שלכם הכביסהמייבש 2

  מייבש הכביסה תיאור 2.1

מחולצת  הלחות ,משאבת החום בעזרת .סגור אוויר מעגלב פועל המייבש
  .המחומם חזרה אווירמה

במייבש .  בצורה משמעותיתמפחית את צריכת האנרגיה בדרך זו חוםשחזור ה
  .חשמלי ף חימוםגו אין הכביסה
כל לכן ו, בטמפרטורות נמוכות יותרמתייבשים  הכבסים ,החום משאבת בזכות
    .הייבוש עדינות יותר תוכניות

 לתוךשל המייבש  בחלק האחורי היציאה דרך מתרוקנים נאספיםה מי העיבוי
  . הביתיתמערכת הניקוז

קיימות ם בה חדרים .לחות כמות מסוימת שלפולטות  משאבות חום ,באופן כללי
 מספר ביןיש לאוורר אותו , סגור נשמר אם החדר. יש לאוורר משאבות חום

 .)דלת או חלון  פתיחתבאמצעות( ותרצופ ייבוש תוכניות

 ג כביסה יבשה  " ק6: קיבולת 

 5אוטומטיות  תוכניות 

  מתוזמנתתוכנית ייבוש 

  לאריגים שוניםתוכניות  
  אוורור -
  משי -
  חולצות -

    נאיבגדים לשעות הפ -
  ינסים'ג -
עבה/מילוי פוך דק -

 פעולות נוספות  
  מניעת קמטים -
 ייבוש השהיית התחלת תוכנית -

 מניעת קמטים בסיום תוכנית ייבוש 

 צג דיגיטאלי 

 נעילת בטיחות ילדים 

 מצב המתנה אוטומטי לחיסכון באנרגיה 



 13

   שלכם הכביסהמייבש  2
  

   הכביסהמייבש מבנה 2.2

השרות  טכנאי . כך שתיפתח ימינה או שמאלהאת דלת התוף ניתן להגדיר
  . יוכל לבצע את החלפת כיוון פתיחת דלת התוף' ברימג שרות'של 

לוח הפעלה המסתובב ( רכיבי ההפעלה והתצוגה 1
   )על ציר

את לוח ההפעלה ניתן להציב באחד מתוך 
  . מצבים3

  

  

  דלת המייבש  2

  מסנן הדלת  3

  כיסוי  4

  קלטת בבסיס המייבש  5

  רשת אוורור  6

 מספר /   תווית נתונים 7
  )FN(סידורי 

  הוראות ניקוי  8

  

  

  

  קלטת בבסיס המייבש
  מסנן רשת בבסיס המייבש  9

  מסנן גס 10
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   שלכם הכביסהמייבש  2
 

  רכיבי ההפעלה והתצוגה  2.3

  

   אוטומטיותת ותוכני

  ייבוש מוגבר     
       ייבוש רגיל  

  ייבוש לגיהוץ    

   לח 

    צמר   
    לחצן שלבים   

  סוג האריג  

    
  

   
  תוכניות נוספות

  מתוזמןייבוש   
   

   
  

  
   פעולות נוספות

  אל קמט    

  ייבושהשהיית התחלת תוכנית     

  סיום תוכנית    
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   שלכם הכביסהמייבש  2
 

  רכיבי תצוגה

  ל) צג דיגיטאלי(צג : 
 זמן פעולת התוכנית

 ייבושהזמן הנותר לתוכנית ה

 השהיית התחלת תוכנית הייבוש

  עצות ואיתור תקלות

 תצוגת דרגת הייבוש  

  ייבוש לגיהוץ    

   לאחסון בארון    ייבוש רגיל   

 אוורור /קירור  

  נוריות חיווי
 נוספות פעולותומספר התוכניות הנוספות , התוכניות האוטומטיות ,הלחצנים

  . מצוידים בנורית חיווי

  נורית חיווי מהבהבת
  הפעולההתוכנית או ניתן לבחור את 

  
  

  מוארתנורית חיווי 
  הפעולה או התוכנית בפעולה

  
  

  אינה מוארתחיווי הנורית 
  .הפעולה או התוכנית במצב כבוי
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   הכביסה שלכםמייבש  2
  

   הכביסה בפעם הראשונהמייבש השימוש ב 2.4

ר ובחל תוכלו, בפעם הראשונה חשמלרשת הל מחובר מייבש הכביסה כאשר
 הבדיקה. ההתקנה תפקוד לבדוק את הבדיקה מטרת. תפקוד בדיקתבמצב 

במשך  להעמידו אין צורך ,המייבש תפקוד לבדוק את על מנת .דקות 3 -כנמשכת 
לכן ניתן לבצע את בדיקת התפעול  .החום משאבת  מבלי להפעיל אתשעות 2  -כ

  .לאחר ההתקנה מיד

וק מייבש הכביסה לא ניתן לבטל את בדיקת התפקוד באמצעות נית
  .מרשת החשמל

  ,  לא ניתן לבחור מצב זה פעם נוספת, תפקודה בדיקתסיום  לאחר
  .רגיל ת פעולהבחיר למצב נכנס            והמייבש 

  בחירת השפה לבדיקת התפקוד

   יופיע בצג שבדיקה חברו את מייבש הכביסה לרשת החשמל והמתינו עד  

  . בדיקה כדי להתחיל את ה לחצו על לחצן 

   :התפקוד ניתן להפסיק בשתי דרכיםבדיקת את 
  . דלת מייבש הכביסהבאמצעות פתיחת. 1

  . יהבהב בצג -

  . לאחר סגירת דלת המייבשתהבהבנה  - ונוריות החיווי בלחצנים   -

  או

  . לחצו על לחצן . 2

  .תהבהבנה  - ונוריות החיווי בלחצנים  -

  :להמשך פעולת הבדיקה

 . חצןלחצו על ל 

  .: לדוגמא.  הזמן הנותר לבדיקת התפקוד יופיע בצג-

  :התפקודבדיקת לביטול פעולת 

  .וכל החיוויים ייכבובדיקת התפקוד תתבטל , לחצו על לחצן  
  

  :בסיום בדיקת התפקוד
  .כל החיוויים והצג ייכבו בסיום בדיקת התפקוד -

 של שעתיים לאחר זמן המתנה נדרש מוכן לפעולהיהיה מייבש הכביסה 
.במצב פעולה רגיל, לערך
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  הייבושהכרת תוכניות  3

  שלבי תוכנית ייבוש לתוכניות אוטומטיות 3.1

  : שלבים3תוכנית ייבוש כוללת 

     ייבוש
 תוכנית. רמת הייבוש המוגדרת שמושגת פריטי הכביסה מתייבשים בתוף עד

 ,דרשת הנרמת הייבוש שמושגת ברגע. לחות חיישן על ידי מפוקחת ייבושה
  .»אוורור/קירור«מתחיל שלב 

  
  אוורור/קירור

 שלב זה.  היווצרות קמטים מינימאלית תלטמפרטור מתקררים כביסהפריטי ה
בשלב זה תוכלו להוציא את פריטי הכביסה מתוך . דקות 10 - ל1 נמשך בין
  .»מניעת קמטים« תתחיל תוכנית, לא תוציאו את הכבסים מהמייבש אם. המייבש

  
  מניעת קמטים

  .קמטים כדי למנועבמרווחי זמן קבועים  מוזזת יבשה כביסה
כאשר , דקות 90 תפעל במשך היא, »מניעת קמטים«  בחרתם בתוכנית ייבושאם
ניתן לעצור את תוכנית  . דקות30היא פועלת במשך  התוכניות האחרות בכל

לחיצה באמצעות  או המייבש  פתיחת דלת באמצעותבכל עת» מניעת קמטים«

  .לחצן על 



 18

    הכרת תוכניות הייבוש3
  

פעלו בהתאם למידע שבתווית הטיפול , לבחירת תוכנית הייבוש הנכונה
  .: לדוגמא. התפורה לפריטי הלבוש

  אוטומטיותתוכניות  3.2

  שימוש סימן  תוכנית

   מוגברייבוש 

  .ומעורבים יםרב שכבתיאריגים , לייבוש פריטים עבים
 חולצות טריקוכמו  יםארוגפריטים  או לסריגים מתאים לא

  .להתכווץ העלולים ותחתונים

   ייבוש רגיל
ובגדים  תומגב ,למשל( ודומים יםרגיללפריטי כביסה 

  ).תחתונים

  .לפריטים המיועדים לגיהוץ  ייבוש לגיהוץ

  ).פשתןמ מפות, למשל( שיש לגהץ במעגילה פריטיםל  לח

   צמר

 ייבוש .כונהניתנים לכביסה במכ המסומנים  צמרלפריטי
  בטמפרטורה נמוכה עדינה תוף תפעול באמצעות עדין

  ).C450 - כ(

 ייבוש מתוזמן
 ושמיכות שקי שינה ייבוש ,בנוסף. לייבוש פריטי טקסטיל

  .כלשהם  בודדים כביסהפריטיו, פוך
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  הייבושהכרת תוכניות   3
  

 בדקונ אנרגיהאת צריכת הו  הייבושתוכניתאת משך זמן  המציינים הערכים
 ללחות תואם( ד"סל 1000 שנסחט במהירות של הכביסה המרבימטען  קיבולתב

יותר יפחית  קטןומטען כביסה  גבוהה יותר סחיטהמהירות  )60% של שיורית
  .20-30% - ב אותם להפחית

  אנרגיה  זמן מחזור   לחות שיורית  קיבולת

  ש" קוט1.85  ' ד20'  ש2  1% -  ל-4%  ג" ק1-6

  ש" קוט1.58  ' ד00'  ש2  2% -  ל-1%  ג" ק1-6

  ש" קוט1.32  ' ד40'  ש1  16% - ל8%  ג" ק1-6

  ש" קוט1.17  ' ד30'  ש1 30% - ל20%  ג" ק1-6

  ש" קוט0.98  ' ד35'  ש1  5% - ל0%  ג" ק1

  - ' ד30'  ש1 -ל'  ד10'  ש0  -  ג" ק1-6
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  ייבושההכרת תוכניות   3
 

   סוג האריג .33

  שימוש   צג

1P וורור פריטים מעט בלוייםלרענון או א  אוורור.  

2P משי  
פעלו בהתאם לסמלי הטיפול לטיפול . לייבוש אריגי משי

טמפרטורה נמוכה לייבוש . במשי התפורים על פריטי המשי
  .עדין

3P ייבוש לאחסון בארון« -האריגים מיובשים בעדינות ל  חולצות«.  

4P 
ביגוד 

לשעות 
  הפנאי

, סימפטקס(פריטי ביגוד לשעות הפנאי ובגדי ספורט 
  .המיובשים בעדינות) 'וכו, גרוטקס

5P ינסים'ג  
 פעלו .»ייבוש לאחסון בארון« -ל ינס המיובשים'אריגי ג

 ינס העשויים'התפורים על פריטי הג בהתאם לסמלי הטיפול
  .להתכווץ

6P  מילוי פוך
  דק

ות דקשמיכות , למשל(  ממולאים קליםטקסטיללפריטי 
  דד בופריט: מטבי עומס. )ומעילים

7P  מילוי פוך
  עבה

 מעילים ,כריות, למשל( םמימגוש ממולאים טקסטיל לפריטי
במהלך הייבוש ניתן , מומלץ אם ).ותעב ושמיכות פוך
 .חזרה פריטים ממולאים כדי להתפיח  טניסכדורילהשתמש ב

  פריט בודד: מטבי עומס
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    הכרת תוכניות הייבוש3
  
  
  

  גיהאנר  זמן מחזור   לחות שיורית  קיבולת

  ש" קוט0.02  ' ד10'  ש0  -  ג" ק2.5

  ש" קוט0.51  ' ד45'  ש0  2% - ל0%  ג" ק1.5

  ש" קוט0.50  ' ד45'  ש0  2% - ל0%  ג" ק 7כ "סה

 ש" קוט1.53  ' ד55'  ש1  2% - ל0%  ג" ק3

 ש" קוט1.550  ' ד55'  ש1  2% -  ל-1%  ג" ק4

  ש" קוט1.92  ' ד30'  ש2  1% -  ל-1%  ג" ק2

 ש" קוט2.15  ' ד40'  ש2  1% -  ל-1%  ג" ק2
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  הייבוש  הכרת תוכניות 3
 

   נוספותפעולות 3.4

  שימוש סימן/פעולה
מטען 
  מרבי

  אל קמט

  

, חולצותמו כ( מעורבים לאריגים עדין ייבוש
  . הייבוש מופחת רמת). חולצות טריקו, סוודרים

  ג" ק2.5

השהיית 
  התחלה

  

ההשהיה  טווח( זולים חשמלתעריפי  לוצינ
   שעות הפעולה).שעות 1-24: האפשרי
ההשהיה  זמן -החשמל  חברתעל ידי  נקבעות

מנותקת  החשמל אם אספקת עלול להתארך
  .זמן זה אינו מופיע בצג. בשעות העומס

-  

.
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  הגדרות המשתמש 4
 ולא מוצגת ייבושהגדרות המשתמש ניתנות לשינוי רק כאשר לא מופעלת תוכנית 

. שנות עם דלת פתוחה או סגורהאת הגדרות המשתמש ניתן ל. הודעת תקלה
  .התהליך בדרך כלל זהה בכל ההגדרות

     המשתמש הגדרותשינוי

   - . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 

  .:  בצג יופיע-

: כמו למשל,  עד שההגדרה הרצויה תופיע בצג לחצו לסירוגין על לחצן  
   נעילת בטיחות ילדים  ל

  .לחצו על לחצן , לשינוי 

  . המופיע בצג מחווה שנעילת בטיחות הילדים מופעלת -
  .מתבצעת אוטומטית ואין צורך לאשר אותהההגדרה  -

  

    הגדרותיציאה ממצב 

  .הכב צג עד שה לחצו לסירוגין על לחצן 

המערכת תצא ממצב ,  שניות20 -אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך כ
    . והצג יכבה, ההגדרות
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    הגדרות המשתמש4
  

  .התרשים הבא מעניק מבט על הגדרות המשתמש האפשרויות

   . שניות5 -  במשך כ שניות על לחצן 5 - לחצו במשך כ                           

     יבוש מועט מאד

   ייבוש מועט

   *ייבוש רגיל

  
   הייבושרמת

     ייבוש חזק

     ייבוש חזק מאד

     
   *כבויה

   מופעלת
  יחות ילדיםנעילת בט

   ללא שינוי

   איפוס
  הגדרות ברירת המחדל

  
  הגדרת ברירת המחדל*
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    הגדרות המשתמש4
  

      רמת הייבוש 4.1

חיישן . מייבש כביסה זה תוכנן לבצע ייבוש כביסה ביעילות האנרגטית המרבית
יבשו אם הכבסים לא התי. הלחות מנטר בקביעות את רמת הייבוש של הכבסים

  . ניתן לאפס את רמת הייבוש-  או התייבשו יתר על המידה - כראוי 

עליכם .  משנה את הגדרות רמת הייבוש בכל התוכניותשינוי רמת הייבוש 
שהגדלת רמת הייבוש כמו גם ייבוש יתר עלולה לגרום נזק לקחת בחשבון 

  .לאריגים

  תאריך/שינוי השעון

   .ות שני5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 

  :  בצג יופיע-

  .שרמת הייבוש הנוכחית תופיע בצג עד  על לחצן לסירוגין לחצו 
    : לדוגמא

: לדוגמא.  שרמת הלחות הרצויה תופיע בצגד עעל לחצן לסירוגין לחצו  
  

  . ייכבה  עד שהצג לחצו לסירוגין על לחצן 

  רמות הייבוש

  ייבוש מועט מאד 

  ייבוש מועט 

  )הגדרת ברירת המחדל ( ייבוש רגיל

   ייבוש חזק

 ייבוש חזק מאד
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  הגדרות המשתמש  4
  

  ילדיםבטיחות נעילת   4.2
 תוך כדי ייבשהמילדים מונעת מילדים להפעיל או להפסיק את בטיחות נעילת 
 ייבושניתן להתחיל תוכנית , הילדים מופעלתבטיחות  נעילת כאשר .משחק

  .בלחיצה בו זמנית על שני לחצנים

  הילדיםבטיחות כיבוי נעילת /לתהפע

   . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 

  :  בצג יופיע-

  . עד שרמת הייבוש הנוכחית תופיע בצג על לחצן לסירוגין לחצו 

    .לנעילת בטיחות ילדים מבוטלת  :לדוגמא

  .  לחצן לחצו לסירוגין , לשינוי  

  . לת בטיחות הילדים יופיע בצג כדי לחוות שמופעלת נעי -
  .לאשר אותה ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך -

  .ייכבה  עד שהצג לחצו לסירוגין על לחצן 

  איפוס להגדרות ברירת המחדל 4.3

  . שהוגדרו בעת הייצורתוכלו לחזור להגדרות ברירת המחדל

   . שניות5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 

  :  בצג יופיע-

כמו  שההודעה הרצויה תופיע בצגשהודעת  עד רוגין על לחצן   לחצו לסי

  .ללא שינוי : לדוגמא

  .  לחצו על לחצן , לשינוי  

 המופיע בצג מחווה איפוס להגדרות ברירת המחדל שהוגדרו בעת   -
  .הייצור

  . ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך לאשר אותה-

  .בה עד שהצג ייכ לחצו לסירוגין על לחצן 

  



 27

  ייבוש 5

   הכביסהייבשמהכנת 

הכניסו את תקע החשמל לשקע בקיר או   
קוטבי למצב - העבירו את מפסק הניתוק הרב

  .מופעל

  
  כביסההמייבש הטענת 

לחצו על קצה מרכז (פתחו את דלת המייבש  
  ). הצד בו ממוקם הנועל

  

 אחד אחד בצורה הכביסה טענו את פריטי 
  .רופפת

 עיינו , טען הכבסים המרבילמידע נוסף לגבי מ
 .  'הכרת תוכניות הייבוש'בפרק 

 מנפחו 1/2 -אל תמלאו את התוף מעבר ל . 
 לשמיכות גדולות נדרש מרחב , באופן כללי

 .גדול יותר בתוך התוף

  ).בלחיצה פנימה( סגרו את דלת המייבש 

  .בדקו וודאו שלא נלכדו פריטי כביסה, בעת סגירת דלת המייבש

   
  . תהבהבהייבושווי בחירת תוכנית  נורית חי-

 . המייבש מוכן לבחירת תוכנית ייבוש-

בכל . והצג ייכבנוריות החיווי ו,  שניות20 בתוך ייבושאם לא תבחרו תוכנית 
  .ייבושתוכלו עדיין לבחור בתוכנית , מקרה
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  ייבוש  5

  ייבוש בחירת תוכנית 5.1

 דרותכל ההג.  פסיעות הלחצן  בלחיצתאוטומטית תוכלו לבחור ייבוש תוכנית 
  .באופן אוטומטי מתבצעות התוכניתשל  הדרושות
 הלחצנים לחיצה עלב כלשהן נוספות פעולותאו  תוכניותלבטל  ר אוובחתוכלו ל

  .הרלוונטיים
 תוכנית שנבחרהה ,שניות 20 בתוך לא תלחצו על לחצן אחר כלשהואם 

  .מופעלת באופן אוטומטי

 הייבוש כדי להגדיר את תוכנית 'בושהייהכרת תוכניות 'בפרק היעזרו 
  .המתאימה ביותר לכביסה שלכם

  

   תצוגת זמן הייבוש הנותר

 מן זהז .התוכנית בעת בחירת יופיע בצג הייבוש תוכניתזמן הפעולה המשוער של 
  .מוגדר משקל דומה עם מטען כבסים הרכבל מתייחס

  : התוכניתהתחלת לאחר קביעת גודל מטען הכבסים מתבצע

תהבהב במשך כדקה » h« אשר האותכ יופיע בצג מחזור המרבי זמן ה -
  .אחת

  .מופיע בצג לאחר מכןו מחושבהמשוער  הנותר הזמן -

 בהתאם לסוג מהזמן המופיע בצג להיות שונהיכול  בפועל הפעולהזמן 
במשך כמה  ללא שינוי יכול להישארהמופיע בצג  הנותר הזמן לכן. אריגה

 תהבהב» h« האות בפרק זמן זה .תוכניתה לקראת סוףבמיוחד , דקות
  .מחדש מתבצע הנותר הזמן וחישוב

  :פעם נוספת תתחיל להבהב» h« האות -
  . ופיע בצגילאחר מכן ו מחדש מחושב הנותר הזמן
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  ייבוש  5

  אוטומטיתבחירת תוכנית 

  .  סגרו את דלת המייבש 
  . תהבהבנה - ו,  בלחצניםנוריות החיווי  -

   

  , תוארהרצויהנורית החיווי של תוכנית הייבוש  עד שעל לחצן לחצו  

  או

 תופיע בצג ,  עד שתוכנית סוג האריג כמו למשל לחצו על לחצן 
  . שניות3 -במשך כ

זמן הייבוש המשוער יופיע רק . יופיע בצג) דקות/שעות( זמן המחזור המרבי -
  .)בתוך דקה לערך(לאחר שייקבע גודל מטען הכבסים 

 20 -  במשך כתהבהב »אל קמט« ריות החיווי של האפשרות הנוספת נו-
  .שניות

במקרה זה . תוכלו לבחור תוכנית ייבוש אחרת,  שניות20 -במשך כ
  .תתבטלנה כל האפשרויות הנוספות שנבחרו ויש לבחור אותן מחדש

  

חרה בתוכנית הייבוש שנ,  שניות20אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך  -
  .יתתתחיל אוטומט
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  ייבוש  5

  ייבוש מתוזמןבחירת 

  .  סגרו את דלת המייבש 
  . תהבהבנה - ו,  נוריות החיווי בלחצנים -

  

  .לחצו על לחצן  

, 20, 10, הלחצן כדי לבחור את זמן הייבוש הרצוי כמו למשל לחצו לסירוגין על 
   . דקות90 או 60, 50, 40, 30

  . זמן הייבוש שנבחר יופיע בצג-

 -ריות החיווי של האפשרויות הנוספות הניתנות לבחירה תהבהבנה במשך כ נו-
  . שניות20

  .»אוורור/הקירור« הדקות של שלב 10הייבוש כולל תמיד את זמן 

  

  
  בחירת אל קמט

  . בעת שנורית החיווי מהבהבתלחצו על לחצן   
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  ייבוש  5

  ייבושבחירת השהיית התחלת תוכנית 

  

או המשיכו , לחצו לחיצה ממושכת על לחצן , הייבוש לאחר בחירת תוכנית 
 24מקסימום ( הרצוי הייבוש עד שזמן השהיית התחלת תוכנית ללחוץ עליו

  . יופיע בצג) שעות
  .יתעמעם הצג -
  היבושתוכנית , הייבוש לאחר שיסתיים זמן השהיית התחלת תוכנית -

  .   שנבחרה תתחיל לפעול אוטומטית

  . וכלו להוסיף פריטי כביסה בכל עתת

תוכלו להפחית את הזמן הנותר להתחלת , בלחיצה לסירוגין על לחצן 
   .לאפסעד )  דקות30בפסיעות של (תוכנית הכביסה 
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    ייבוש5

   שינוי בחירה5.2

   ייבושבעת בחירת תוכנית 

  .לחצו על לחצן    
  . נבחרת תוכנית הייבוש הבאה-

  .תבטלות  כל ההגדרות מ-

  . לא ניתן יותר לשנותה, לאחר שהחלה תוכנית ייבוש
  .עליכם לבטל את תוכנית הייבוש

  הפסקת תוכנית ייבוש 5.3

להוציא פריטי ייבוש /תוכנית ייבוש שבפעולה תוכל ולהפסיק בכל עת כדי להוסיף
   .לפני סיום הייבוש

לאחר סגירת דלת המייבש משאבת החום תתחיל לפעול לאחר זמן 
  . דקות וזמן הסיום מתארך בהתאם10 -נה של כהמת

  . פתחו את דלת המייבש   
  .  בהתאם לזמן ההשהיה, יהבהב בצגהזמן הנותר  -

  ).בלחיצה פנימה(סגרו את דלת המייבש   
 לחצן בונורית החיווי ת החיווי של תוכנית הייבוש שנבחרה ו נורי-

  .תהבהבנה

  . לחצו על לחצן בחירת   

  . כנית הייבוש תמשיך תו-
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  ייבוש  5

  ביטול תוכנית ייבוש 5.4

  .לחצו על לחצן   
  .  תוכנית הייבוש וכל ההגדרות יתבטלו-

   כשמופעלת נעילת בטיחות ילדיםייבוש בחירת תוכנית 5.5

הגדרות 'עיינו בפרק , למידע נוסף לגבי הפעלת נעילת בטיחות הילדים
 .'המשתמש

  .ייבשהמאת דלת סגרו  

   .ע בצגיופי  -
  . תהבהבנה - ובלחצנים  נוריות החיווי -

  .        או ולחצו גם על לחצן לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן   

  

עד ,  ללא תלות בנעילת בטיחות הילדיםייבשהמכעת תוכלו לתפעל את 
  .הייבוששתתחיל תוכנית 

  

   עצירת תוכנית ייבוש באמצעות פתיחת הדלת

  .  פתחו את דלת המייבש 
  . תוכנית הייבוש שבפעולה תיעצר-

  . סגרו את דלת המייבש 

  .        המהבהב או ולחצו גם על לחצן  לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן 
. תוכנית הייבוש תמשיך-
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    ייבוש5

   ביטול תוכנית הייבוש באמצעות פתיחת הדלת

  .  פתחו את דלת המייבש 
  . תוכנית הייבוש שבפעולה תיעצר-

  .        המהבהב או ולחצו גם על לחצן צו והחזיקו לחוץ את לחצן לח 
  . תוכנית הייבוש תתבטל-

  

   ביטול תוכנית הייבוש באמצעות לחצן בחירת תוכנית הייבוש

  :בצעו פעמיים את השלב הבא, כשדלת המייבש סגורה

  .        המואר או ולחצו גם על לחצן לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן  

  .תוכנית הייבוש תתבטל -
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  כביסה  5

  ייבוש סיום תוכנית 5.6

   .בצג יופיע  -
  . נורית החיווי של התוכנית שהסתיימה תואר-

  . תהבהבלחצן ב נורית החיווי -

 יתחיל לפעול אם לא תוציאו מיד את הכבסים מתוך »מניעת קמטים«שלב 
  .המייבש נוריות החיווי והצג ייכבו

  

  שהוצאת הכבסים מהמייב

   .פתחו את דלת המייבש 
  . נוריות החיווי והצג ייכבו-

  .הוציאו את הכבסים מתוף המייבש 

  .סגרו את דלת התוף 
   

  

, תוכנית הייבוש מתבטלת, »מניעת קמטים«אם דלת המייבש נפתחת בשלב 
  .  ונוריות החיווי והצג כבים

  

  בסיום יום הכביסה 

   .נקו את מסנן הדלת 

   .ת בבסיס מייבש הכביסה ובמידת הצורך נקו אותובדקו את מסנן הרש 

   .סגרו את דלת המייבש 
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   ניקוי ותחזוקה6

  מחזורי ניקוי 6.1

   

  ניקוי  מחזורי ניקוי  פריטד"מס
לאחר כל תוכנית 

  ייבוש
  הסירו שאריות מוך כלשהן

כאשר מצטברת   מסנן דלת  1
כמות גדולה של 

  שאריות

, השתמשו בתכשיר ניקוי וספוג
; פו היטב במים ותלו לייבוששט

השתמשו בחומץ לריכוך מים 
  קשים 

  הסירו את המוך  **במידת הצורך  קלטת בסיס  2
  הסירו את המוך  **במידת הצורך

3  
מסנן רשת 

  הבסיס
כאשר מצטברת 
כמות גדולה של 

  שאריות

, השתמשו בתכשיר ניקוי וספוג
; שטפו היטב במים ותלו לייבוש
ם השתמשו בחומץ לריכוך מי

  קשים

4  
במסנן * מסנן גס

  רשת הבסיס
   חודשים6כל 

שטפו תחת מים זורמים ולאחר 
  מכן תלו לייבוש

  בעת הצורך  גוף המייבש  
נקו במטלית לחה ונגבו במטלית 

  רכה ויבשה
  .מסנן נוסף מצורף לערכת האביזרים*

  .כמות שכבת המוך המצטברת תלויה בסוג פריטי הכביסה וגודל מטען הכבסים**
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  יקוי ותחזוקהנ  6
  

                                            9Aהודעת תקלה  6.2
  

 אשר יכולה זרימת האוויר עלולה לגרום להפחתת מוך עבה שלשכבה 
  «A9».  הודעת תקלה ולהפעיל בתהליך הייבוש לפגוע

  

  :נקו את החלקים הבאים של מייבש הכביסה, ובמידת הצורך, בדקו

 מסנן הדלת 

 סיסקלטת הב 

 מסנן הרשת בבסיס 

 המסנן הגס במסנן הרשת בבסיס  

אם הודעת התקלה עדיין מופיעה בצג לאחר שניקיתם את מסנן הרשת 
בעזרת שואב אבק את המסנן הגס בזהירות נקו , בבסיס ואת המסנן הגס

  ).  בחזית משאבת החום(

   

  הצטברות של מוך 6.3

 ,הייצור תהליךשנותרו מ לאריגי טקסטי ם שלסיבימשאריות  נוצר בדרך כלל מוך
 םנגר לא מוך.  ובתהליך הכביסה של פריטי הכביסההשימוש בעתושחיקה  בלאי

 תלויה לייבוש הכביסהשגם כ. כתוצאה ממאמצים בעת הייבוש המייבש הכביסה
בעת גיהוץ פריטי  או, החוצה מתפזר מוך בעת ניעור הכביסה, על חבל כביסה

  .הכביסה

 משתחרר בעת הייבוש במייבש כביסה, רטוביםמוך נדבק לפריטי הכביסה ה
 - המסנן על מוך הצטברות של שקיימת תמידזו הסיבה  . הדלתונלכד במסנן

במייבש  לאחר ייבוש - פריטי הכביסהתלוי בסוג , פחותלפעמים ו, יותר עתיםל
 .כביסה

   



 38

  ניקוי ותחזוקה  6
  

  ום כל תוכנית ייבוש לאחר סיהמסנן בדלת                             ניקוי 6.4

   .פתחו את דלת המייבש 

  .1 את מסנן הדלת הרימו והוציאו 

  .המוך  כלהסירו את 

אחזו את מסנן הרשת מול האור כדי לבדוק  
שטפו את  .אם נותרו שאריות מוך כלשהן

  .המסנן כדי להסיר שאריות מוך כבדות

השתמשו בספוג הטבול בתמיסת מים  
; )רו במידת הצורךהש(חמים ונוזל ניקוי 

  .השתמשו בחומץ כדי לרכך מים קשים

מתחת למים את המסנן שטפו היטב  
  .לייבוש אותוזורמים ותלו 

וודאו שהוא .  החזירו את המסנן למקומו 
  .ממוקם כראוי

מייבש הכביסה לא יתחיל לפעול מבלי 
  .שמסנן הדלת מותקן היטב למקומו
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    ניקוי ותחזוקה6
  

  במידת הצורך  הבסיס                                           קלטת ניקוי 6.5

   .פתחו את דלת המייבש 

 בלחיצה על תפס 1 פתחו את הכיסוי 
   .2השחרור 

  .3את הקלטת מבסיס המייבש הסירו  

הסירו את המוך ממסנן הרשת בקלטת  
  .הבסיס

  הרכיבו חזרה את הקלטת בבסיס  
  .וסגרו את הכיסוי, המייבש

  

  במידת הצורך מסנן הרשת בבסיס המייבש                         ניקוי 6.6

   .פתחו את דלת המייבש 

 בלחיצה על תפס 1 פתחו את הכיסוי 
   .2השחרור 

 3הסירו את הקלטת מבסיס המייבש  
ממסנן רשת  5והפרידו את המסנן הגס 

  .4הבסיס 

אחזו את מסנן הרשת מול האור כדי לבדוק  
שטפו את . נותרו שאריות מוך כלשהןאם 

  .כבדות המסנן כדי להסיר שאריות מוך

  השתמשו בספוג הטבול בתמיסת מים  
  ; )השרו במידת הצורך(חמים ונוזל ניקוי 

  .השתמשו בחומץ כדי לרכך מים קשים

  מתחת למיםהיטב את המסנן שטפו  
  .לייבוש  אותוזורמים ותלו

  ת הגס למסנן הרשהחזירו את המסנן  
   .בבסיס והכניסו אותו לקלטת הבסיס

  .וודאו שהוא ממוקם כראוי

   הרכיבו חזרה את קלטת הבסיס וסגרו את 
. הכיסוי
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    ניקוי ותחזוקה6
  

   הגסהמסנן  ניקוי 6.7

    מדי ששה חודשים                רשת בבסיס המייבשהגס במסנן ה המסנן ניקוי

  .המסנן הגס שהכביסה ללא שלעולם אל תפעילו את מייב

  .מסנן גס נוסף כלול בשקית האביזרים המסופקת עם מייבש הכביסה

  

   .פתחו את דלת המייבש 

 בלחיצה על תפס 1 פתחו את הכיסוי 
   .2השחרור 

  .3הסירו את הקלטת מבסיס המייבש  

מקלטת  4 הפרידו את מסנן הרשת 
  .הבסיס

 ממסנן הרשת 5הסירו את המסנן הגס  
  .בבסיס

  שו בספוג הטבול בתמיסת מים השתמ 
  ; )השרו במידת הצורך(חמים ונוזל ניקוי 

  .השתמשו בחומץ כדי לרכך מים קשים

  שטפו היטב את המסנן מתחת למים  
  .זורמים ותלו אותו לייבוש

   החזירו את המסנן הגס למסנן הרשת  
  . בבסיס והכניסו אותו לקלטת הבסיס

  .וודאו שהוא ממוקם כראוי
  חזרה את קלטת הבסיס וסגרו הרכיבו  

.את הכיסוי
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    ניקוי ותחזוקה6
  

                                     במידת הצורך ניקוי המסנן הגס בחזית משאבת החום

  . המסנן הגסאל תסירו אתלעולם 

 

,  עדיין מופיע בצג לאחר ניקוי המסננים והמסנן הגס«A9»הודעת תקלה אם 
. את המסנן הגס שבחזית משאבת החום, בקנקו בזהירות בעזרת שואב א

  . מאחורי המסנן עלולים להינזקסנפירי הולכת החום

ואת כיסוי  פתחו את דלת המייבש 
   .הבסיס

  .הסירו את הקלטת מבסיס המייבש  

השתמשו בשואב אבק ובעזרת אביזר  
שאיבה דק לפינות נקו בזהירות את 

  . המסנן הגס

מה הרכיבו את הקלטת חזרה למקו 
  .וסגרו את הכיסוי

  
                                               חיישן הלחות ניקוי 6.8

הוא , אם החיישן מלוכלך .חיישן הלחות מודד את רמת הלחות שבפריטי הכביסה
  .עלול לבצע קריאה שגויה

   .חיישן הלחותעליכם לנקות את ,  מופיע בצגאם 

  .פתחו את דלת המייבש 

ריות מוך וגופים זרים מחיישן הסירו שא 
 החיישן במידת הצורך נקו את. 1הלחות 

וייבשו אותו היטב במטלית , במטלית לחה
  .יבשה
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  איתור תקלות 7

פרק זה מכיל רשימה של תקלות שתוכלו לפתור בכוחות עצמכם בקלות 
או  תקלה אחרת האם מופיע. באמצעות ההנחיות המתאימות הניתנות ברשימה

 הקרוב למקום 'ישפאר'רות שפנו למוקד , א תוכלו לאתר ולפתור אותהבמקרה ול
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(מגוריכם 

 FNאת המספר הסידורי אנא רשמו , לפני הפנייה לשרות התיקונים
  ). וספרהE( התקלה קודאת ו שבמייבש

  
   

  

  ...מה לעשות אם 7.1

 מהבהב  ...

  פתרון  סיבה אפשרית

 מקופל או ,חסום צינור הניקוז 
 .מפותל

  גובה שאיבה מרבי של צינור
 )' < מ1.2(הניקוז 

  מלכודת ל מחוברצינור הניקוז
  .כפולהניקוז 

בדקו את הצינור שאינו נמצא בתוך גוף  
  .  מייבש הכביסה

  בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן
 .  

  הייבושהתחילו מחדש את תוכנית.  

תקו את נ, אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , מרשת החשמל ייבשהמ

התקלה ואת המספר הסידורי של המייבש 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד')  עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת
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  איתור תקלות  7

 מהבהב  ...

  פתרון  סיבה אפשרית

 חיישן הלחות מלוכלך או רטוב. 

  

  . נקו את חיישן הלחות ולאחר מכן יבשו 

  את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן בטלו
 .  

  הייבושהתחילו מחדש את תוכנית.  

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , מרשת החשמל ייבשהמ

התקלה ואת המספר הסידורי של המייבש 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד')  עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת

  

  מהבהב ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 יתכן וחלקי המייבש שלהלן י
  :חסומים

   מסנן הדלת- 
   המסנן רשת בבסיס- 
   המסנן הגס- 

  .ובמידת הצורך נקו את החלקים, בדקו 

  בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן
 .  

  הייבושהתחילו מחדש את תוכנית.  

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , מרשת החשמל ייבשהמ

המספר הסידורי של המייבש התקלה ואת 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד')  עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת

 שפרו את האוורור בחדר   .טמפרטורת הסביבה חמה מדי . 

 כבד / מטען הכבסים רטוב מדי
  .מדי

 במהירות סחיטה סחטו את הכבסים 
 .הקטינו את מטען הכבסים/ גבוהה יותר

אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום נזק למייבש . זואל תתעלמו מהודעת תקלה 
.הכביסה
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  איתור תקלות  7

  מהבהב  ...

  פתרון  סיבה אפשרית

 מסנן הדלת חסר  

 דלת המייבש פתוחה.  

הכניסו את מסנן הדלת וודאו שהוא מותקן  
כראוי במקומו או סגרו היטב את דלת 

  .המייבש

  .בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על  
  . תוכנית הייבושהתחילו את 
נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 

רשמו את קוד , מרשת החשמל מייבשה
 ייבשמהתקלה ואת המספר הסידורי של ה

)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד')  עיינו
  ).ברשימה שבגב החוברת

   מהבהב  ...

  פתרון  סיבה אפשרית

  החלקים המפורטים להלן לא
  :הוכנסו כראוי

   המייבש הקלטת בבסיס-
   מסנן הרשת בבסיס-
   המסנן הגס-

  .הכניסו את החלקים כראוי 

  .סגרו את הכיסוי 
  . בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על 

  .התחילו את תוכנית הייבוש 

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , מרשת החשמל מייבשה

התקלה ואת המספר הסידורי של המייבש 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד' ) עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת
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    איתור תקלות7

  מהבהב ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  נלחצו מספר  או לחצן 
פעמים מבלי לקחת בחשבון 

שמופעלת נעילת בטיחות 
  . ילדים

  

ולחצו גם לחצו והחזיקו לחוץ את לחצן  
  . המואר או על לחצן 
ות כם אפשרות לבצוע פעולכעת יש ל

. בקרה כשנעילת בטיחות ילדים מופעלת
 מבלי להתייחס  תוכלו להפעיל את המייבש
תחילת  עד ,לנעילת בטיחות הילדים

  .הייבושתוכנית 

   מהבהבים לחילופין - ו... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מצבים שונים עשויים לגרום
  . »F«להופעת הודעת תקלה 

  .בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על  

מרשת החשמל למשך  ייבשהמקו את נת 
  . דקה1 -כ

חברו את המייבש חזרה לרשת החשמל  
  .בחרו תוכנית ייבוש חדשהו

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , מרשת החשמל מייבשה

התקלה ואת המספר הסידורי של המייבש 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד' ) עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת
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    איתור תקלות7

   מהבהבים לחילופין - ו ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על    . מתח יתר.  

 - מרשת החשמל למשך כ ייבשהמנתקו את  
  . דקה1

 חברו את המייבש חזרה לרשת החשמל 
  .ובחרו תוכנית ייבוש חדשה

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
רשמו את קוד , שמלמרשת הח מייבשה

התקלה ואת המספר הסידורי של המייבש 
)FN(,  ישפאר'רות שופנו למוקד' ) עיינו

  ).ברשימה שבגב החוברת

  אין אפשרות לבחור תוכנית חדשה לאחר סגירת דלת המייבש...

  פתרון  סיבה אפשרית

 לחצו על לחצן    .תוכנית הייבוש הופסקה.  

  .בחרו תוכנית ייבוש חדשה 

  ין אפשרות לבחור תוכנית חדשה לאחר סגירת דלת המייבשא... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 סגרו את דלת המייבש   .דלת המייבש פתוחה.  

 הכניסו את מייבש הדלת וודאו שהוא ממוקם    .מסנן הדלת חסר
 .כראוי

  הקלטת בבסיס המייבש
  .חסרה

 .הכניסו את הקלטת לתוך בסיס המייבש 

 גרו את דלת המייבשס   .אירעה הפסקת חשמל.  

  .הפעילו את אספקת המתח למייבש הכביסה 

 .בדקו את הנתיך בלוח החשמל הביתי  
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    איתור תקלות7

  אינם מספיק יבשים הכבסים... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מטען הכבסים כולל סוגי
  .אריגים שונים

  . בחרו תוכנית ייבוש ארוכה יותר 

  . בחרו בתוכנית ייבוש   
  .  את רמת הייבוששנו 

  הפסקה באספקת החשמל
  .למייבש הכביסה

  . הכניסו היטב את תקע החשמל לשקע בקיר 
חדשו את אספקת המתח לקו החשמל המזין  

  .את המייבש
  .בדקו את הנתיך בלוח החשמל הביתי 

 נקו את חיישן הלחות   .חיישן הלחות מלוכלך .  

  הופעל מצב הדגמה של
  .מייבש הכביסה

ו את המייבש מרשת החשמל באמצעות נתק 
וחברו , הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר

  . אותו חזרה
בטלו אותו באמצעות , מופיע בצג אם 

 פתיחת דלת המייבש ולחיצה על הלחצנים
  . - ו, 

  תוכנית הייבוש מתארכת בצורה חריגה מעבר לזמן המופיע בצג ...

  פתרון  סיבה אפשרית

 הלן ייתכן וחלקי המייבש של
  :חסומים

   מסנן הדלת- 
   המסנן רשת בבסיס- 
   המסנן הגס- 

  .ובמידת הצורך נקו את החלקים, בדקו 

  

 סחטו את הכבסים במהירות סחיטה    .מטען הכבסים רטוב מדי
 .גבוהה יותר

 שפרו את האוורור בחדר   .טמפרטורת הסביבה חמה מדי . 
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    איתור תקלות7

  טעונים בחשמל סטטי םהכבסי... 

  פתרון  יבה אפשריתס

  פריטי הכביסה שאינם עשויים
  .מסיבים מלאכותיים

טעינת חשמל סטטי היא תופעה רגילה בסיבים 
   .ולא ניתן למנוע אותה, מלאכותיים

  זמן הייבוש הנותר קפא זמן רב בצג... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  לא הושגה רמת הייבוש
  ..הנדרשת

. לא נדרשת פעולה כלשהי. זאת אינה תקלה
זמן , לאחר שהושגה רמת הלחות הנדרשת

 .הייבוש הנותר ימשיך להתקדם באופן אוטומטי

  מטען הכבסים בתוף מעורב
במיוחד בפריטי כביסה (מאד 

  ).כבדים או מגושמים מאד

. לא נדרשת פעולה כלשהי. זאת אינה תקלה 
זמן הייבוש הנותר ימשיך , לאחר זמן מה

  .להתקדם באופן אוטומטי

 נקו את המסננים   . במסנניםהצטברות מוך. 

  
  



 49

  ייבושלעצות  8

   סמלי הטיפול באריגים 8.1

שעל גבי  הטיפוללסמלי הנחיות  פעלו בהתאם , לבחירת תוכנית הייבוש הנכונה
    .הלבושתוויות הטיפול התפורות בפריטי 

  
  חום בינוני, ייבוש במייבש כביסה

  
  נמוךחום , ייבוש במייבש כביסה

 
  במייבש כביסהאין לייבש 

  

  עצות כלליות
 בכל . או תכשירי טיפול אחרים אנו ממליצים לא להשתמש במרככי אריגים

, האריגים המיובשים במייבש הכביסה. ניםלהוראות היצר פעלו בהתאם ,מקרה
 .ופלומתיים רכים באופן אוטומטי נותרים

 הדק שכבהלהיווצרות  עלולה לגרום, לאורך זמן אריגים במרכך השימוש 
 עלולה שכבה זו. לחותה חיישני ועל על התוף כמעט ולא ניתן להבחין בהש

יתייבשו לא  פריטי הכביסה וכתוצאה מכך לפעולה לא תקינה של המייבש לגרום
   .ברמת הייבוש הנדרשת

 בדפי רענון אריגים המעיטו ככל שניתן את השימוש. 

 מנזקים כביסהה פריטי עלנו הג. 

  .רוכסנים ורכסו, ווים ולחצנים הדקו, שמיכות וכריות כיסויי הדקו 

  .וסינורים עניבות ,הדקו חגורות 
 הכניסו לתוך התוך כמות קטנה יותר של פריטי כביסה המתקמטים בקלות.  
  שקי שינה ,למשל( מיםמגוש פריטים ייבוש בעת,פעלו בהתאם לסמלי הטיפול, 

 ).'וכו, שמיכות
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  עצות לכביסה  8
  

 .וילונות מרשת

 אין לייבש במייבש כביסה« מסומנים בסימן לעתים קרובות משי אריגיו צמר«. 
שבתוויות הטיפול  פעלו בהתאם לסמלי הטיפול, ומשי צמר לייבוש פריטי 

 .התפורות בפריטי הלבוש

  .מתאימהה התוכנית  אתוובחר   על לחצןצולח 

 בחרו , )ואריגי כותנה מעורביםחולצות , למשל( לפריטי לבוש אל קמט

 והכניסו לתוף המייבש כמות קטנה יותר של הנוספת אל קמט באפשרות 
 .לבוש פריטים

 בחרו את  .להתכווץנוטים ) חולצות טריקו ,למשל( סריגים ופריטים ארוגים

 . הנוספת אל קמט האפשרות

 הייבוש  בתוכניתיש לייבש ) יםסרבל, למשל(מתכת  מהדקי עם פריטי לבוש

בעת  לייבוש יתר  לגרוםיםעלול מתכת  מהדקי. מתוזמן ייבושל נוספתה
 .  שימוש בתוכנית ייבוש אוטומטית

  עצות לחסכון באנרגיה
 קצר  ייבוש זמן נדרשגבוהה יותר  לפריטי כביסה שנסחטו במהירות סחיטה

  .אנרגיהבחוסך ה יותר
בדרך כלל  .סחטו היטב את פריטי הכביסה לפני הכנסתם למייבש הכביסה 

  .  וצרו בעת הסחיטה במכונת הכביסהמייבש הכביסה מסיר קמטים שנ
 זרימת  כמות את  מפחיתים,מסנני רשת ומסננים גסים מלוכלכים, מסנני מוך

  .אנרגיההצריכת והגדלת  ייבושלהארכת זמן ה וגורמים ,בעת הייבוש האוויר
  .להוראות ההפעלה בהתאם בקביעות יש לנקותומסנני רשת  מוך מסנני 

 הייבוש  תוכניתמטען הכבסים בהתאם ל של המרבית קיבולתיש להשתמש ב
 .הרלוונטית

  אריגים מחומרים שונים מתייבשים ;  וקלים מתייבשים מהר יותרקטניםפריטים
 .בזמני ייבוש שונים

 .פריטים בודדים של יתר ייבושכדי למנוע , סוג וגודל לפי  פריטיםמיינו 
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   אביזרים וחלפים9
מספר הדגם המדויק מסרו את , בעת רכישת האביזרים והחלפים

  .שברשותכם
 

   מסנן דלת
  
  
    
  
  
  

  מסנן רשת בבסיס המייבש
  
  

  מסנן גס במסנן רשת בסיס המייבש
  )  פריטים2(
  
  
  

  קלטת בסיס המייבש
  למסנן גס במסנן רשת בסיס המייבש 
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  נתונים טכניים 10

     מידות

   מ" ס85   גובה 

  מ" ס60  רוחב

   מ" ס60  עומק

   ג"ק 65   ריקמייבש כביסהמשקל 

  ג כביסה יבשה" ק6  מטען כביסה מרבי
  

  תנאי סביבה
                                 טמפרטורת חדר מותרת

  C350 - לC 50 בין                 :    כשהמייבש בפעולה

   מטר 1:      של משאבת הניקוזגובה שאיבה מרבי
  

  
  חיבורי החשמל

      עיינו בתווית הנתונים 
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  נתונים טכניים  10

    הערות למכוני בדיקה 10.1

הניתנים בהתאם לפריטי הכביסה  הצהרת התאימות נתונישל  הנכונה להגדרה 
  .) רגילה ייבוש :אוטומטית תוכנית( מלא ייבוש תוכניות 5 יש לבצע השונים

  .ייבוש כל תוכנית לאחר הבסיס קלטתב רשתה מסנן שטפו את 

  .תהממוצע המים קשיות רמת על בסיס מכויל לחותה חיישן 
 ,)mS/cm 75( בהתאם לתקן ייבשהמ של המים מוליכותערך  כדי לכוונן את

  .»1« -ל היובש  הגדירו את רמת,המשתמש בהגדרות

  :EN 61121ייבוש בהתאם לתקן תוכנית להגדרת 

  ג" ק6מטען כבסים  ,  רגילייבוש, כותנה 

וחסכון   »גיל לאחסון בארוןייבוש ר«בחרו את התוכנית האוטומטית  

  ).  שניות בעת הגעה לתוכנית3 -  במשך כעל לחצן לחיצה (באנרגיה 

 ג" ק6מטען כבסים , ייבוש לגיהוץ,  כותנה 

   . »ייבוש לגיהוץ«בחרו את התוכנית האוטומטית   

  ג " ק2.5מטען כבסים , ייבוש לגיהוץ, כותנה . 

לחצו על  ולאחר מכן »ל לארוןייבוש רגי« בחרו את התוכנית האוטומטית  
  .לחצן 

  

  
   מצב המתנה אוטומטי לחסכון באנרגיה10.2

המונע צריכת   במצב המתנה אוטומטי לחיסכון באנרגיהמצויד מייבש הכביסה
  .אנרגיה לא הכרחית

דלת המייבש חייבת להיות סגורה כדי להשיג את צריכת ההספק הנמוכה ביותר 
  .במצב המתנה

צריכת . ים דקות ספורות לאחר סיום תוכנית הייבושכל רכיבי התצוגה כב
כל פעולות הבטיחות ,  לעומת זאת.מוחלט עד למינימום חתתפו אנרגיהה

  .נשארות פעילות
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  סילוק 11

  חומרי האריזה
  יריעות פלסטיק , קרטונים(כל חומרי האריזה)PE( ופוליסטירן )EPS( מוקצף 

המיועדים למחזור   אריזהמריחול לנקודת איסוף  ויש לסלקם, בהתאםמסומנים
לתקנות המשרד  בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם או

 . בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.להגנת הסביבה

  ניתוק מרשת החשמל
 ניתוק מכשיר המחובר ישירות לרשת . נתקו את המכשיר הישן מרשת החשמל

 .מלאי מוסמךהחשמל חייב להיות מבוצע על ידי חש

  בטיחות
  גרמו נזק למכשיר הישן כך שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות במיוחד על ידי

 .ילדים המשחקים בו

 ואת , חתכו את תקע החשמל. וודאו שהמכשיר הישן מנותק מרשת החשמל
 .כבל החשמל קרוב ככל שניתן ממקום חיבורו למכשיר

  סילוק מכשיר ישן 
 אם המכשיר הישן .  עם האשפה הרגילהאין להשליך את המכשיר הישן ביחד

 .ניתן להשתמש בחומרים וברכיבים שממנו הוא בנוי ולמחזרם, מסולק כראוי

  מציין שמכשיר חשמלי זה אין לסלק יחד עם המכשיר המופיע על הסימן 
 .אשפה ביתית רגילה

  את המכשיר יש לפנות לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם
  .להגנת הסביבהלתקנות המשרד 

אנא פנו לרשות , למידע נוסף לגבי מיקום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישנים
.או למשרד להגנת הסביבה/ו, המקומית במקום מגוריכם
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  שירות תיקונים 12

 בעיות ותקלות קלות לאתר ולתקן יסייע לכם' איתור תקלות'הפרק 
  פנות לשירותבכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך ל, בכוחות עצמכם

  .התיקונים

אנא ציינו תמיד את , בכל פנייה לשרות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהו
אנא הכניסו את הפרטים המתאימים בתיבות . המספר הסידורי  ואת שם המוצר

והדביקו אותן בפנקס הכתובות , שלהלן וגם במדבקות השרות המצורפות למוצר
  .שלכם

     שם המוצר     סידורי' מס

בחשבונית הקנייה או , ו גם למצוא את אותם הפרטים בתעודת האחריותתוכל
  . בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר

  .דלת המייבשפתחו את  
.התחתוןהימני  תווית הזיהוי מודבקת בצד -    
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   מדריך להפעלה מהירה13

  !קראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות הפעלה זו

   פתחו את דלת המייבש  

   בדקו את מסנן הדלת 

   המייבשתוף לתוך הטעינו את הכבסים  

   סגרו את דלת המייבש 

  הייבושבחרו את תוכנית  

  פעולות נוספות/בחרו תוכניות, במידת הצורך 

   שניות20 -  תתחיל אוטומטית לאחר כהייבושתוכנית  

  :הייבושכאשר מסתיימת תוכנית 

ו את דלת המייבש והוציאו את פתח,  מהבהבתכשנורית החיווי בלחצן  
  הכבסים

   נקו את מסנן הדלת

   סגרו את דלת המייבש

  :בסיום יום הכביסה

   נקו את מסנן הדלת

  ובמידת הצורך נקו אותם , מסנן הרשת ואת הקלטת בבסיס המייבש את בדקו 

  סגרו את דלת המייבש 
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות



  
  

  שרותשרות
י טכנאי "חייבת להיות מבוצעת ע, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

  ."ישפאר" חברת מך על ידישהוס
בעת , מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם ' שתתקשרו תתבקשו לציין את מס
מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או , פרטים אלו). סוג ודגם(

  .בחזית המוצר

  לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם
התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה חברתנו אחראית לפעולתו 

  .נכונים
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה 

או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות , מתקלות והפרעות חיצוניות
  .הפעלה אלו

, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה" ישפאר" מחלקת השרות של חברת
 עד 08:00 בין השעות 'ה – 'אהימים בין , ייעוץ ושרות בכל עת, הדרכה
  .12:00 עד 08:00בין השעות ,  ובימי שישי וערבי חג17:00
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