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   הוראות בטיחות1

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

  .אנא פעלו בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעות בחוברת זו

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

 עם ) יםכולל ילד( לשימוש על ידי בני אדם תמיועדה  אינו זמכונת כביסה
הם אלא אם , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או יכולות מנטליות, מוגבלויות גופניות

הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם ו, קיבלו הנחיות לגבי השימוש במכונה
  . בוגר האחראי לבטיחותם

  לפני השימוש בפעם הראשונה 1.1

  התקנת וחיבור המכשיר לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם
העבודות הנדרשות חייבות להיות מבוצעות על . הוראות ההתקנה הנפרדותל
 .'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 מכונת הכביסה
, )קוטבי- או מפסק ניתוק רב, שקע החשמל בקיר (המכונה מרשת החשמל
 .ומברז אספקת המים

 אין לחבר את המכונה . יש להשתמש בצינורות החדשים המסופקים עם המכונה
 .לאספקת המים באמצעות צינור שהיה בשימוש קודם

 אי.  את נועלי ההובלהיש להסיר, לפני הפעלת מכונת הכביסה בפעם הראשונה 
 .כביסהחדר ה אביזרי או הדירה, כונהלמ נזק לול לגרוםע הסרת נועלי ההובלה

 אנא פעלו בהתאם, בפעם הראשונה המכונה החדשה והשימוש לאחר התקנת 
 ." בפעם הראשונהת הכביסההשימוש במכונ"שבפרק  אמצעי הזהירותל
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   הוראות בטיחות1
  

  שימוש נכון 1.2
 ביתיים עם מים לכביסת פריטי לבוש ואריגים אך ורק ת מיועדמכונת כביסה זו 

נת  מתוכנמכונת כביסה זו. ותכשיר כביסה המיועד למכונות כביסה ביתיות
היצרן והיבואן לא יהיו . לשימוש בתוך הבית ולמטרות המפורטות לעיל בלבד

 .אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות ההפעלה

 חייב , רכיב חשמלי כלשהובמיוחד ב, 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
 כמו גם ,נת מותקיאשבו הבחדר  החיבורים או האביזרים, מכונהלגרום נזק ל

במקרה של תקלה או פעולה . המכונהל התקינה שה  להשפיע על פעולתיםעלול
  . 'איתור תקלות': אנא פעלו בהתאם להנחיות שבפרק, כונהלא תקינה של המ
 ).עיינו ברשימה שבגב החוברת ('שפארי'רות שלמוקד במידת הצורך פנו 

 השתמשו בחלפים ואביזרים מקוריים בלבד . 

 מוכרים או אם אתם. 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

  :אל תשתמשו במכונת הכביסה כדי לכבס את הפריטים הבאים
 חומרים  אוחומרי ניקוי , דליקים כימיקליםב ספוגים אוטופלו  ,נוקו אשר אריגים

  .  'וכו ,שעווה, צבע, שמן, מסיר כתמים, אלכוהול ,ןיכגון בנז ממיסים
 חומרים המכיליםפריטי כביסה , ו ידנית במים חמיםשטפ! או פיצוץאש סכנת 

לפני הכנסתם למכונת , חלוטיןל להתאדות לממסים אפשרואו , המפורטים לעיל
 .הכביסה

 סכנת נזק (אבזרים מתכתייםעם  פריטים.( 

 וכו ,שטיחים, תרמילי גב, חליפות צלילה, אימוניות'. 
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   הוראות בטיחות1
  

  ילדים בבית 1.3
  עלולים להוות ) חלקי פלסטיק יריעות פוליסטירן, כמו למשל(חומרי האריזה

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

 לשימוש על ידי מבוגרים שקראו היטב הוראות הפעלה אלות מיועדמכונה זו  .
פקחו על ילדים ואל . ילדים בדרך כלל לא מודעים לסיכונים שבמכשירי החשמל

 .ה קיימת סכנה שהם יילכדו בתוכ- מכונת הכביסהתאפשרו להם לשחק עם 

 לגרון ואף לגרום לחנקללשון ו,  עשויים לגרום צריבה לענייםתכשירי הכביסה !
 .  הרחק מהישג ידם של ילדיםאת תכשירי הכביסהשמרו 

 השתמשו במנגנון הנעילה לילדים .  
  
  

   הערות לשימוש1.4

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

 מהודק שהוא בדקו וודאו, )אמבט לכביסה( כיור לתוך מוכנס צינור הניקוז אם 
 !הצפהסכנת  .מספיק מהר נקזהתל יכולים המים ודא כיו. ויכרא

 פיתולים, קרעים, וודאו שלא נוצרו סדקים את צינור הניקוז בדקו, מעת לעת ,
 .'וכו, קיפופים

 אל תשתמשו במכונה , אם נראה נזק כלשהו במכונת הכביסה או בחיבורים
 .והתקשרו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

  נתקו את המכונה , סגרו מיד את ברז המים, פועלת כראויאם המכונה אינה
 .מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 נתקו מיד את המכונה מרשת החשמל , אם התגלה נזק כלשהו לכבל החשמל
החלפת כבל החשמל תתבצע על . ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

 .ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

 ממכונת הכביסה חיות מחמדחיקו הר. 

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

 בנוסף אובמקום ) ' וכוטרפנטין ,ןיבנז ,למשלכמו ( ממיסיםב אין להשתמש 
 !פיצוץאש או  סכנת .הכביסה תוספי או כביסה אבקת ,מיםל
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   הוראות בטיחות1
  

 על ידי  המומלצים תוספים אחריםב או מלבין / צבע ,מים מרכךב  רקוהשתמש
 ניםהוראות היצר אחרבקפידה עקוב  .במכונות כביסה ביתיות לשימוש ניםהיצר

 .שעל גבי אריזות התכשירים

 כביסה אבקת. קריר ויבש במקום  אחרים כביסהתוספיו, כביסה תכשירי אחסנו 
הרחק  תוספיםהו כביסהה תכשירי  את כלרושמ. לגרום לבעיות עשויה לחה

 .של ילדים מהישג ידם

 שאין בדקו וודאו,  הכביסהתוכניתאת  תתחילוו המכונה  את דלתוסגרתלפני ש 
 סביבמ  אותכשירי הכביסה מגירהב, הכביסה בתוף או חיות מחמד חפצים זרים

 ,'וכו מהדקים, ריםמסמ, מטבעות כגון חפצים זרים. לגופים זרים מלכודתל
 .הכביסהבפריטי כמו גם , בחלקי מכונת הכביסה לפגוע עלולים

 ניתוק מכונת  לפני את ברז המים סגרו,  ארוכותתקופות היעדרות במהלך
לעולם .  משקע החשמל בקירתקעהוצאת ה באמצעות הכביסה מרשת החשמל

  . באמצעות משיכת כבל החשמל, אל תוציאו את התקע מהשקע בקיר
מכונת  כאשר פעילמים אינו  הצפתהמובנה מפני  הגנהמנגנון ה : לבשימו

 .הכביסה מנותקת מרשת החשמל

  
  תחזוקה 1.5

 אל .וודאו שהתוף במכונת הכביסה נעצר לחלוטין לפני הגישה לתוכו
  ! סכנת פציעה רצינית- תגעו בתוף כשהוא עדיין בתנועה 

 וקהעבודות תחז ביצוע לפני החשמל המכונה מרשתאת  ונתק. 

 להשתמש ואין, עם מים כונההמ  שלהמשטחים החיצונייםאת  לרסס אין 
 .במכשיר ניקוי באדים או קיטור

 מכונת הכביסה על דלת טפסל או להישען, לשבת אין. 

 התהפכות סכנת .מכונת הכביסה לטפס על אין! 

 עלולה לחשוף  בעת פעולת המכונה וצינור הניקוז כניסת המים שחרור צינור
 !  כוויותאתכם לסכנת

 בלבד מקוריים בחלקי חילוף יש להשתמש. 
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   שלכםמכונת הכביסה 2

  המכונה תיאור 2.1

 ג כביסה יבשה  " ק8: קיבולת 

 6עיקריות תוכניות  

 4תוכניות מיוחדות  

 5תוכניות מועדפות  

 תוכניות נוספות  
   מניעת קמטים-
   שטיפה מוקדמת-
   פריטי ספורט-
   אדים למניעת קמטים-
  נית לשעות הלילה תוכנית חסכו-
   תוכנית למגוון סוגי אריגים-
   תוכניות לפריטי כביסה ברמת לכלוך קלה עד כבדה-
   מניעת קרדית-
   השרייה-
   שטיפת סבון-
   כביסת ביו-
  הגנת העור-

 פעולות נוספות  
   בחירת טמפרטורה-
   בחירת מהירות הסחיטה-
   השהיית התחלת תוכנית כביסה-
   עצירה לאחר השטיפה-
 ול חלקים מתוכנית כביסה ביט-

 חיישן לאופטימיזציה של תוכנית כביסה 

 מצב המתנה אוטומטי לחיסכון באנרגיה 

  גרפיתתצוגה 

 פתיחת דלת אוטומטית 

 בחירת שפה 

 נעילת בטיחות ילדים 

  מנגנון בטיחות לעצירת כניסת מיםAqua-Stopעם הגנה מפני נזילות  
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   שלכםמכונת הכביסה  2
  

  המכונת הכביס מבנה 2.2

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

לוח הפעלה ( רכיבי ההפעלה והתצוגה 1
   )המסתובב על ציר

את לוח ההפעלה ניתן להציב באחד 
  . מצבים3מתוך 

  

    מגירת חלוקת תכשירי הכביסה2

   המכונה  דלת3

    מגירת הניקוז4

    מלכודת לגופים זרים5
    כלי לשחרור חירום של הדלת6

    שחרור חירום של הדלת7

  )FN(מספר סידורי /   תווית נתונים 8

    מרסס סחרור9

  

  

  

  

  

  מגירת מחלק תכשירי הכביסה
  I תא, תכשיר כביסה לשטיפה מוקדמת  10

  IIתא ,  תכשיר כביסה לכביסה עיקרית11

   לתכשיר כביסה נוזלי לוחית12

  )מרכך( סיפון למרענן אריגים 13

  תא , )מרכך( מרענן אריגים 14

   מדריך כביסה מהיר15

  צרפתית/בגרמנית: בחזית

  איטלקית/אנגלית: מאחור
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   שלכםמכונת הכביסה  2
 

  רכיבי ההפעלה והתצוגה  2.3

  

  תוכנית עיקרית 

C600צבעוניים   
  

    C400צבעוניים   

C200ם צבעוניי   
  

C300 צמר   
  

C200כביסה ביד    
  

  C200 לחהכביסה    

    

  מועדפות  

   תוכניות מיוחדות   

  לבניםC950 
 אדים למניעת קמטים 
 אטימה 
 היגיינת המכונה  

   
  תוכניות נוספות

  עדינה  

   שטיפה מוקדמת 

   פריטי ספורט  

     אדים למניעת קמטים 

   

    תוכנית לילית חסכונית 

 ג האריגסו 

      מניעת קרדית/רמת הלכלוך 

  

  
   פעולות נוספות

  הגדרת טמפרטורה  

   מהירות סחיטה

    השהיית התחלת תוכנית כביסה

  

  / מחזור כביסה מהיר 
   כביסהסיום תוכנית

    פתיחת הדלת
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   שלכםמכונת הכביסה  2
 

  צג גרפי

   

כביסה ובמהלך תוכנית מידע מגוון מופיע בצג הגרפי בעת בחירת תוכנית ה
  .הכביסה

   
 שם התוכנית עם זמן הפעולה 

 זמן סיום תוכנית הכביסה 

  התקדמות תוכנית הכביסה עם הזמן
 הנותר

 פעולות נוספות  

 השהיית התחלת תוכנית הכביסה 

 הגדרות המשתמש 

 עצות ואיתור תקלות 

 מידע נוסף  

  
  

  נוריות חיווי
יות נוספות מצוידים בנורית הלחצנים לתוכניות הכביסה העיקריות ומספר תוכנ

  . 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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  מכונת הכביסה שלכם  2
  

   השימוש במכונת הכביסה בפעם הראשונה 2.4

יש לבצע , ילת השימוש בפעם הראשונה במכונת הכביסה החדשה שלכםלפני תח
  .את הפעולות שיפורטו להלן

 ייתכן ונשארו סימני פיכךל. מכונת הכביסה נבדקה עם מים לפני המשלוח
  . מים בתוך המכונה

  

  נועלי ההובלה

יש להסיר את נועלי , לפני השימוש במכונת הכביסה בפעם הראשונה
כדי למנוע נזק למכונת , )ם דסקיות בגב המכונה ברגים ע3(ההובלה 
  .הכביסה

  השעה והתאריך, הגדרת השפה

 . הגדירו את השעה והתאריך בהגדרות המשתמש

 עד שהמידע הבא  לחצו על לחצן 
   :יופיע בצג הגרפי

את השפה  «?set»לחצו לסירוגין על לחצן עד שהאם להגדיר  
«Language» או שעון ותאריך  «Time and date»יופיע בצג הגרפי .  

   . כדי לבצע את ההגדרה הרצויה השתמשו בלחצן 

אין לנתק את המכונה מרשת , כדי לוודא שהגדרות המשתמש נשמרו
  . דקות30 - החשמל במשך כ

  הפעלת מחזור הכביסה הראשון ללא כביסה

 הפעילו מחזור כביסה ללא כבסים כדי להסיר שאריות כלשהן שנותרו מתהליך 
 .יצורהי

  .II הוסיפו מעט תכשיר כביסה לתא 

 . בחרו בתוכנית כביסה עיקרית 
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  הכביסההכרת תוכניות  3
פעלו בהתאם לסמלי הטיפול התפורים בפריטי , לבחירת תוכנית הכביסה הנכונה

  ., למשל. הלבוש

  תוכניות עיקריות 3.1

  סוג הכביסה סימן סימן/ תוכנית 

  לבנים
C950   

  : פשתן,כותנה לבנה
בגדים , מגבות, כלי מטה ומפות מפשתן, כמו למשל

  .תחתונים מכותנה לבנה או צבעים יציבים
  צבעוניים

C600    
  :כותנה צבעונית

    .מצעי מיטה, חולצות, אוברולים, כותנות בהירות, כמו למשל

  צבעוניים
C400  

  ):צבעים לא יציבים(כותנה צבעונית 
  .Tחולצות , צבעונייםרים 'סווצ, ינסים'ג: כמו למשל

  צבעוניים
C200  

תוכנית לחסכון באנרגיה לאריגים מלוכלכים קלות 
   . -  ו, , המסומנים בסמלי הטיפול 

  צמר
C300  

מיועדת . כביסה עדינה לפריטי צמר ופריטים עדינים אחרים
 -אך ורק לפריטי צמר בגימור למניעת לבד ומסומנים כ

    »מתאימים לכביסה במכונה«

  כביסה ביד
C200  

כביסה עדינה מאד לפריטים המסומנים בסמל הטיפול 
  .לכביסה ביד 

  ניקוי לח
C200  

ביותר  עדיןה טיפולה. האריגים הניתנים לכביסה לכל
  .של מים רסס דקו נותעדי תנועות תוף באמצעות האפשרי

  מועדפים
   תוכניות שתוכלו לשלב בחופשיות  ולשמור אותם5

   .בזיכרון 

אדים למניעת 
  קמטים

 הסרת קמטים חלקית והכנה לחה לגיהוץ של פריטים
  .C400 במינימום יסה לכבניםניתש יםקומט ומיםיבש

  אטימה
את תכשיר העמלון או האטימה . לעמלון או אטימת אריגים

  . תוכלו להכניסה לתא המרכך 

היגיינת 
  המכונה

 - לכמות קטנה של מים מחוממת. ללא כבסים כלשהם
C800לערך ונוצרים אדים כדי להשמיד חיידקים .  
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  הכביסההכרת תוכניות   3
  

המיועדים למידע  הם ערכים ומשך זמני המחזור המצוינים להלן הצריכה נתוני 
 אם להשתנות הנתונים עשויים. המרבי הכביסהמטען  עומסל יםמתייחסו בלבד
 דרגת, מאוד קריםמים ב המכונה מוזנת, תומגבמטען הכבסים כולל , למשל

 מותאמת תצוגת הזמן הנותר .יותר מטען הכביסה קטן עומס  אוהשנבחר לכלוךה
  .באופן אוטומטי

עומס מטען 
  הכביסה

מהירות 
  אנרגיה  מים  2זמן מחזור   1סחיטה 

 טש" קוו2.2  ' ל75 ' ד15'  ש2 ' ד38'  ש1 ד" סל1200  ג" ק1-8

 טש" קוו1.3  'ל 65 ' ד32'  ש1 ' ד15'  ש1 ד" סל1200  ג" ק1-8

 טש" קוו0.8  ' ל70 ' ד14'  ש1  ' ד5'  ש1 ד" סל1200  ג" ק1-8

 טש" קוו0.3  ' ל70 ' ד00'  ש1 ' ד59'  ש0 ד" סל1200  ג" ק1-8

 טש" קוו0.3  ' ל52 ' ד50'  ש0 ' ד48'  ש0  ד" סל800  ג" ק1-2.5

 טש" קוו0.2  ' ל58 ' ד48'  ש0 ' ד45'  ש0  ד" סל600  ג" ק1-2

 טש" קוו0.2  ' ל60 ' ד58'  ש0 ' ד55'  ש0 ד " סל600  ג" ק1-1.5

-  -  -  -  -  -  

 טש" קוו0.1  ' ל1 ' ד23'  ש0 ' ד23'  ש0 ללא סחיטה  ג" ק1-1.5

 טש" קוו0.1  ' ל12 ' ד19'  ש0 ' ד19'  ש0  ד" סל800  ג" ק1-3

 טש" קוו0.7  ' ל9 ' ד37'  ש0 ' ד23'  ש0 ללא סחיטה  ג" ק0

230V~50Hz למתח רשת בעת חיבור זמן התוכנית הארוך 2    הגדרת ברירת המחדל1
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  הכביסההכרת תוכניות   3
 

   נוספותתוכניות 3.2

  עדינים
   לפריטי כביסה שנדרש להם טיפול קל ביותר

 הפחתת פעולת הכביסה 

 מפלס גובה גבוה יותר בעת הכביסה והשטיפה 

 ד" סל800: הפחתת מהירות הסחיטה 

 ג" ק3.5מקסימום : מטען כבסים מיטבי 

  כביסה מוקדמת
   מתאים לכביסת פריטי כביסה מאד מלוכלכים

 דקות לערך15 - ב: משך זמן הכביסה מתארך  

 פריטי ספורט
 ברמת לכלוך קלה,  תוכנית קצרה למטען כבסים קטן

 משך זמן התוכנית  
   דקות26:  + 
   דקות29:  + 
  דקות39:  + 

 2 3 מחזורי שטיפה במקום  

 ג" ק2.5 מקסימום :מטען כבסים מיטבי 
  

  .הוסיפו כמות קטנה של תכשיר כביסה
מטען כבסים גדול וחריג או מינון גבוה מדי של תכשיר כביסה עשוי 

  .להאריך בצורה משמעותית את משך זמן תוכנית הכביסה
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  הכביסההכרת תוכניות   3
 

  מניעת קמטים באדים
 קמטים תימפחית באופן משמעו , הכביסהתוכנית בסוף באדים  הגימור

 חולצות :לדוגמה, בקלות המתקמטים פריטיםל מומלץ .מפריטי הכביסה
 .כותנותו

 קל לגיהוץ - וכדי לייבשם יש מיד לתלות אותם  מיםח פריטי הכביסה - 
 .או לייבוש במייבש כביסה

 פריטי  , הכביסהתוכנית בסוף קמטיםהיווצרות מחדש של  כדי למנוע
  ).דקות 60 -כ( רבפרק זמן ארוך יות הכביסה מתרופפים

  .את פריטי הכביסה ניתן להוציא מהמכונה בעל עת
 . כדי להוציא את פריטי הכביסה מהמכונה לחצו על לחצן 

 לערך דקות20 -ב: מתארך התוכניתזמן  משך  
  ד"סל 1000 מקסימום: מוגבלתהסחיטה  מהירות  

 ג" ק2מקסימום : מטען כבסים מיטבי 
  

  תוכנית חסכון לילית
. ה של אנרגיה נחסכת כתוצאה מהפחתת טמפרטורת הכביסהכמות גדול

 .הארכת זמן הכביסה מבטיחה שמירה על ביצועי איכות הכביסה

 דקות25-60 -ב: זמן הכביסה ארוך יותר  

 10-40%: חסכון באנרגיה התאם לתוכנית הכביסה 

 

הארכת זמן . נחסכים מים כתוצאה מהפחתת כמות המים בעת השטיפות
 .ירה על ביצועי איכות השטיפהמבטיחה שמהשטיפה 

 10-20%: חסכון במים 
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  הכביסההכרת תוכניות   3
 

  סוג האריג
 תוכלו להפיק את המרב , בהתאם לתוכנית הכביסה העיקרית שבחרתם

  .מהתוכנית באמצעות בחירת סוג אריג זמין שונה

       -ו  , , ניתן לבחור באמצעות               »מעורבים/כותנה«

 תוכנית רגילה 

          - ו ניתן לבחור באמצעות                           »חולצות«

 הפחתת קמטים למינימום 

 משתמשת באדים למניעת קמטים 

 חולצות 7מקסימום : מטען כבסים מיטבי  

    - ו , ניתן לבחור באמצעות           »ביגוד לשעות פנאי«

 י רוחמתאים לבגדים אטומים למים ומעיל 

 מפלס מים גבוהה בעת הכביסה והשטיפה 

 סחיטת ביניים להסרה יעילה של מים מאריגים חדירים למים 

 ג" ק3מקסימום : מטען כבסים מיטבי 

          - ו ניתן לבחור באמצעות                    »וילונות רשת«

 הקטנת פעולת תוף הכביסה למינימום לטיפול עדין ביותר 

 עת הכביסה והשטיפהמפלס מים גבוהה ב 

 סחיטת ביניים עדינה ביותר 

  עצירה לאחר השטיפה(פריטי הכביסה נשארים טבולים במי השטיפה הסופית 

  .  לחצו לחיצה אחת על לחצן 
  ד" סל400 יתחיל ניקוז המים עם סחיטה במהירות של -

  . לחצו פעמיים על לחצן 
   יתחיל ניקוז המים ללא סחיטה-

 חולצות 7מקסימום : מטען כבסים מיטבי  
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    הכרת תוכניות הכביסה3

       -ו  , ניתן לבחור באמצעות               »פריטים שחורים«

 מפלס מים גבוה ושטיפה ארוכה יותר 

 ו -ג אם בחרתם ב" ק4מקסימום :            מטען כביסה מיטבי -    
    -בחרתם בג אם " ק2                                       מקסימום 

          - ו ניתן לבחור באמצעות                           »ינסים'ג«

 ינס 'תוכנית מיטבית לצבעים היורדים מפריטי ג 

 ג " ק4מקסימום : מטען כבסים מיטבי 

  ובאמצעות   - ו ניתן לבחור באמצעות                  »בגדי תינוקות«
                   »C950 -לבנים ב« התוכנית הנוספת                                         

 שטיפה יסודית ביותר להגנת עורם הרגיש של תינוקות 

 ב- C950 :נוספת כביסה מוקדמת 

 ג" ק5מקסימום : מטען כבסים מיטבי 

    - ו , ניתן לבחור באמצעות                        »מילוי פוך«

 פוךשל  מיםמסוי טבההר מאפייניל תוכנית מותאמת 

 סחיטת ביניים לניקוז אופטימאלי 

  עצירה לאחר השטיפה(פריטי הכביסה נשארים טבולים במי השטיפה הסופית 

 ג  " ק2מקסימום ,  פריט כביסה1: מטען כבסים מיטבי 

       ניתן לבחור באמצעות                               »משי«

 תוכנית מותאמת לאריגי משי 

 יטה מונמכת למניעת קמטיםמהירות סח 

 ג  " ק1.5מקסימום : מטעם כביסה מיטבי 
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    הכרת תוכניות הכביסה3
 

  מניעת קרדית/ רמת הלכלוך 
  .כוונון לרמת הלכלוך של פריטי הכביסה

                      »לכלוך קל«

 מתאים לפריטי כביסה מעט מלוכלכים 

                                     »לכלוך בינוני«
 דקות לערך15 - ב: זמן הכביסה מתארך  

                                     »לכלוך רגיל«
 דקות   25-40 - ב: זמן הכביסה מתארך  

                                     »לכלוך כבד«

  זמן הכביסה מתארך 

 מפלס מים גבוה יותר בעת הכביסה 

 מחזור שטיפה נוסף 

 

   »מניעת קרדית«

 לבנים ב« התוכנית הנוספת ובאמצעות  בחור באמצעות לנתנית- C950« 
  בלבד

 לפריטי לבוש של אנשים הרגישים לקרדית מתאימה  
חרקי . מחזור הכביסה העיקרי מתארך ומוגברת הטמפרטורה המוגדרת -

 . הקרדית מושמדים והחומרים האלרגניים נשטפים ביסודיות

   »השריה« 

 כביסה העיקריתמחזור השרייה נוסף מתבצע לפני ה. 

  ). שעות6-0.5( כדי להגדיר את זמן ההשריה  לחצו על לחצן 
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  הכרת תוכניות הכביסה  3
 

  סחיטה נפרדת/שטיפה נפרדת
 . תוכלו לדלג על חלקים מתוכנית הכביסה שנבחרה

 בחרו את תוכנית הכביסה בהתאם לתווית הטיפול התפורות בפריטי 
  . הלבוש

  .   לחצו לחיצה אחת על לחצן
  . השטיפה והסחיטה הסופיתלבחירת -

  . לחצו פעמיים על לחצן 
  . מרכך והסחיטה הסופית/שלב השטיפה הסופילבחירת  -

  . פעמים על לחצן 3 לחצו 
  .  הפרדת שלב השטיפה הסופילבחירת -

  

  )מלבין) + בסיס (יתכשיר כביסה אלקל(כביסת ביו 
 אלקלי תכשיר כביסה( ימרכיב רבבתכשיר כביסה  לשימוש םמותא התוכנית רצף

לשלב הכביסה העיקרי תכשיר הכביסה האלקלי עם  תחילה מוסף). מלבין +
  .C400ומי הכביסה מתחממים לטמפרטורה של עד  , )IIתא (המרכך 
  ).Iתא ( דקות מוסף התכשיר המלבין 6 -לאחר כ

  . בחרו את התוכנית העיקרית

  . לחצו פעמיים על לחצן 
  - «Bio wash»  הגרפייופיע בצג.  

 
  )תמיסת סבון+ מרכך (תמיסת סבון 

תמיסת  + מרכך( ימרכיב רבבתכשיר כביסה  לשימוש םמותא התוכנית רצף
 מוספים לכביסה אחד )IIתא  (ותכשיר תמיסת הסבון ) Iתא (המרכך ). סבון

   . לאחר האחר

  . בחרו את התוכנית העיקרית

  . פעמים על לחצן 3 לחצו 
  - «Soap wash» יופיע בצג הגרפי.  
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    הכרת תוכניות הכביסה3
 

   נוספותפעולות 3.3

  שימוש  סימן/פעולה

הגדרת 
  הטמפרטורה

  

 או C100ניתן לשנות את הטמפרטורה בשלבים של 
C150 , כדי לאפשר לחסוך אנרגיה בכביסת פריטי כביסה

  ).לא מוכתמים(מלוכלכים קלות 

  כביסה קרה
  .    C200 -טמפרטורה שמתחת ל

  סחיטה

  

ד " סל200ניתן לשנות את מהירות הסחיטה בפסיעות של 
עצירה לאחר , ד" סל400, 600, 800, 1000, 1200(

  ).ד" סל1400, 1500, השטיפה
פריטי עדינים יותר ניתן לסחוט במהירות סחיטה נמוכה 

צריכת אנרגיה גדולה (זמן הייבוש יתארך , מאידך. יותר
  ). יותר בעת ייבוש במייבש כביסה

 השהיית התחלה

  

השהיית התחלת תוכנית הכביסה מאפשרת לכם 
להשתמש בשעות שפל מוזלות של תעריפי החשמל 

 זמן ההשהיה עשוי -)  שעות1-24תחום זמן ההשהיה (
, להתארך בהתאם לכללי האספקה של חברת החשמל

  .ואינו מופיע בצג

/ כביסה מהירה 
  סיום התוכנית

  

עת על חלקים מסוימים  כדי לדלג בכל לחצו על לחצן 
  .של תוכנית הכביסה המופעלת
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    הכרת תוכניות הכביסה3
 

  מועדפות תוכניות 3.4

להכין את  תוכלו .שימוש תכוףבהן נעשה ש התוכניות בחירת מפשט את
    .בקלות את פעולתן רשימת התוכניות המועדפות שלכם ולהתחיל

  תוכניות כמועדפות5תוכלו לשמור עד . 

שינוי או ביטול תוכנית , רהדגה חייבת להיות פתוחה בעת דלת  המכונה
  .מועדפת

  
    הגדרת התוכניות המועדפות שלכם

   . פתחו את דלת המכונה

  . לחצן לחצו על 
  . יופיע בצגהגדירו מועדפת -

   . על לחצן חזרה לחצו 
     .תופיע בצג ריקה 1מועדפת 

  
, בחרו את התוכנית העיקרית הרצויה 

יות הנוספות ופעולות נוספות את התוכנ
  C400 ספורט :כמו למשל

  . לחצו על לחצן 
  :«YES» בחרו בכן בשמירת המועדפת

  . לחצו על לחצן 
  . השינויים יישמרו-    

  
  לבחירה באי שמירת התוכנית המועדפת

  :«NO»בחרו בלא 
  . לחצו על לחצן 

. השינויים לא יישמרו-    
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    הכרת תוכניות הכביסה3
 

  לת תוכנית מועדפתהתח

   . סגרו את דלת המכונה

 עד שהתוכנית  לחצו לסירוגין על לחצן 
המועדפת הרצויה תופיע בצע הגרפי כמו 

  :למשל
   התוכנית תתחיל לפעול אוטומטית לאחר -

  . שניות20 -  כ

   
    שינוי תוכנית מועדפת שלכם

   . פתחו את דלת המכונה

 תוכנית עד שהלחצו לסירוגין על לחצן  
   :הרצויה תופיע בצג הגרפי כמו למשל

  :   לשינוי תוכנית מועדפת שלכם
תוכניות , בחרו את התוכנית העיקרית

  :נוספות ופעולות נוספות כמו למשל

  . לחצו על לחצן  
  :«YES»בשמירת השינויים בחרו בכן 

  . לחצו על לחצן 
  . השינויים יישמרו-    

  

כנית לבחירה בשמירת השינויים בתו
  :«NO»המועדפת בחרו בלא 

  . לחצו על לחצן 
. השינויים לא יישמרו-    
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    הכרת תוכניות הכביסה3
  

    ביטול תוכניות מועדפות  

   . פתחו את דלת המכונה
 עד  לחצו לסירוגין על לחצן 

שהתוכנית המועדפת שתרצו לבטל 
  :תופיע בצג הגרפי כמו למשל

  לחצו לחיצה ממושכת על לחצן 
  . שניות3 -במשך כ

  . לחצו על לחצן  
 בחרו בכן מועדפתתוכנית ה הביטולב 

«YES»:  
  . התוכנית המועדפת תתבטל-

בביטול התוכנית המועדפת בחרו בלא 
«NO»:  

  . לחצו על לחצן 
. התוכנית המועדפת תישאר שמורה-    
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  הגדרות המשתמש 4
כביסה ולא וכנית הגדרות המשתמש ניתנות לשינוי רק כאשר לא מופעלת ת

את הגדרות המשתמש ניתן לשנות עם דלת פתוחה או . מוצגת הודעת תקלה
  .התהליך בדרך כלל זהה בכל ההגדרות. סגורה

     המשתמש הגדרותשינוי

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  .שניות

 עד  לחצו לסירוגין על לחצן  
, הגרפי שההגדרה הרצויה תופיע בצג

   ילת בטיחות ילדים נע: כמו למשל

י לשנות את כד לחצו על לחצן  
  .ההגדרה

מתבצעת אוטומטית ואין צורך  ההגדרה -
  .לאשר אותה

  

    הגדרותיציאה ממצב 

  . תיכבההגרפית עד שהתצוגה  לחצו לסירוגין על לחצן 

המערכת תצא ממצב ,  שניות15 -אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך כ
    .  תיכבהפיתהגרהתצוגה ו, ההגדרות
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    הגדרות המשתמש4
  

  .התרשים הבא מעניק מבט על הגדרות המשתמש האפשרויות

                          שניות5 - במשך כלחצו והחזיקו לחוץ את לחצן .  
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    הגדרות המשתמש4
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    הגדרות המשתמש4
  

     שפה 4.1

  .תוכלו לשנות את השפה בצג הגרפי

  שינוי השפה

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  .שניות

 עד שהשפה  על לחצן לסירוגין לחצו 
  .הנוכחית תופיע בצג הגרפי

  גרמנית: לדוגמא

 עד שהשפה על לחצן לסירוגין לחצו  
  .הרצויה תופיע בצג הגרפי

  אנגלית  :  לדוגמא-
 ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך -

  .לאשר אותה
 עד שהצג חצו לסירוגין על לחצן  ל

  .הגרפי ייכבה

  »ברירת המחדל« השפה להגדרת איפוס
  .כאשר המכונה כבויה

 -  ו, ,  החזיקו לחוץ את הלחצנים 
  . שניות10 -  במשך כ

 עד שההגדרה  על לחצן לסירוגין לחצו 
  . הנוכחית תופיע בצג הגרפי

  אנגלית : לדוגמא
  אין צורך ההגדרה מתבצעת אוטומטית ו-

  .  לאשר אותה

   עד שהצג הגרפי לחצו לסירוגין על לחצן 
.ייכבה
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    הגדרות המשתמש4
  

     תאריך/שעון 4.2

עליכם לכוון מחדש את השעון ואת התאריך אם המכונה נותקה תקופה ארוכה 
  ). שבועות5 -מעל כ(מרשת החשמל 

נה אין לנתק את המכו, כדי לוודא שהגדרות השעון והתאריך נשמרו
  . דקות לאחר ביצוע ההגדרות30מרשת החשמל  לפחות 

  תאריך/שינוי השעון

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

הגדרת ש עד  על לחצן לסירוגין לחצו 
  :  תופיע בצג הגרפי? השעון והתאריך

  .על לחצן לסירוגין לחצו  
   ערך תצוגת השעה בשעון יהבהב -

  .    ותוכלו לשנות אותו

 כדי לשנות את לחצו על לחצן  
  ..הערך

  .  לחצו על לחצן 
  .   הערך הבא יהבהב ותוכלו לשנות אותו-

חורף / ששעון קיץחזרו על התהליך עד 
  :אוטומטי יופיע בצג הגרפי

 כדי להפעיל או לכבות  לחצו על לחצן 
  . חורף האוטומטי/את שעון הקיץ

  ג  עד שהצ לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה

עליכם לוודא , חורף אוטומטי תפעל כראוי/כדי שהגדרת שעון קיץ
  .שהתאריך מוגדר כראוי
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  הגדרות המשתמש  4
  

  שטיפה  4.3
  . אפשרויות הגדרה שונות לעוצמת השטיפה5קיימות 

  
   »רגילה«
 למפלס מים רגי  

   »תוספת מים«
  אחד ממחזורי מ בעת הכביסה העיקרית ובכל" ס1-3 -עולה במים המפלס 

  .השטיפות

   » שטיפה1+«
 מוסף מחזור שטיפה נוסף לכל תוכנית כביסה. 

   » שטיפה1+תוספת מים «
 1-3 -מוסף מחזור שטיפה נוסף לכל תוכנית כביסה וגם מפלס המים עולה ב 

 .מ בעת הכביסה העיקרית ובכל אחד ממחזורי השטיפות"ס

   »הגנת העור«
  תוכנית כביסה וגם מפלס המים עולה  מחזורי שטיפה מיוחדים לכל2מוספים 

פעולה זו מתאימה במיוחד לאנשים עם . מ בכל אחד ממחזורי השטיפות" ס5 -ב
  .או רגיש במיוחד או אלרגיים לתכשירי הכביסה

  שינוי עוצמת השטיפה

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
  .שניות

 עד שההגדרה  על לחצן לסירוגין לחצו 
  רגילה: לדוגמא. הגרפי גהנוכחית תופיע בצ

שההגדרה עד  על לחצן לסירוגין לחצו  
תוספת : לדוגמא. הגרפי הרצויה תופיע בצג

  . מים

   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך -
  .לאשר אותה  

   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה
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  הגדרות המשתמש  4
  

      מים רכים 4.4

 פעול התוף). מי מעיין, למשל(יות לשימוש במים רכים מאד ניתן לכוון את התוכנ
 היות ועם מים רכים ותכשיר הכביסה לא. כדי למנוע הקצפת יתר תתמופח מעט

 מחזור ומוסף שטיפהל המיועדים כמות המיםמוגדלת , כראוי נשטף החוצה
  .נוסף שטיפה

  מים רכיםכיבוי /הפעלת

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

 עד שההגדרה  על לחצן לסירוגין לחצו 
מים :  לדוגמא.הגרפיהנוכחית תופיע בצג 

  .רכים במצב כבוי

  .  לחצו על לחצן  
 ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך -

  .לאשר אותה

   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה
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  הגדרות המשתמש  4
  

   מהירות סחיטה 4.5

 מהירות סחיטה מיטבית בעת ייצור תתוכנית משולבת מוקצילכל תוכנית ו
  .מהירות סחיטה זו ניתנת לשינוי כדי להתאימה לצרכים מסוימים. המכונה

  ניתן להשתמש אך ורק, לפריטים עדינים מוגנים: העלאת מהירות הסחיטה
   כביסת כותנה, למשל(                                    בתוכנית הכביסה המתאימה 

  ).                                    לבנה
  .ניתן להשתמש בה בכל תוכניות הכביסה: הורדת מהירות הסחיטה

  הגדרת מהירות הסחיטה המרבית

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

 עד שמהירות  על לחצן לסירוגין לחצו 
. הגרפיהסחיטה הנוכחית תופיע בצג 

  .ד" סל1200: לדוגמא

 עד שההגדרה על לחצן לסירוגין לחצו  
 800: לדוגמא. הגרפיהרצויה תופיע בצג 

  .ד"סל
   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך -
  .לאשר אותה  

   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה
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  הגדרות המשתמש  4
  

   המלצות היגייניות 4.6

 על מנת C600 - ל מתחת פרטורותעם טמכביסה  תוכניות לבחור כיום מקובל
לפריטי בצורה מושלמת   תוצאות טובותתוכניות כביסה משיגות. לחסוך באנרגיה

רק  להשתמשאם אתם נוהגים בדרך כלל . קלות יםמלוכלכבשימוש יומי  כביסה
עלולה להצטבר על חלקי  שכבת משקעים, בטמפרטורות נמוכותבתוכניות כביסה 

  .ריח לא נעים ווצרותהמכונה הפנימיים ולגרום להי
 כאשרבתצוגה ופיע ת » המלצות היגייניות« הודעת, כדי להימנע מכך

  .C600 לפחות כביסה בטמפרטורה של לבצעמומלץ  ,היגיינה מטעמי

  המלצות היגייניותכיבוי /הפעלת

 5 -  במשך כ החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

 עד שההגדרה  על לחצן לסירוגין לחצו 
  .הגרפיופיע בצג הנוכחית ת

  .המלצות היגייניות במצב מופעל: לדוגמא

 עד שההגדרה על לחצן לסירוגין לחצו  
: לדוגמא. הגרפיהרצויה תופיע בצג 

  .המלצות היגייניות במצב כבוי
   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך-
  . לאשר אותה 

   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה
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  ת המשתמשהגדרו  4
  

  ילדיםבטיחות נעילת   4.7
 תוך כדי המכונהילדים מונעת מילדים להפעיל או להפסיק את בטיחות נעילת 
 כביסהניתן להתחיל תוכנית , הילדים מופעלתבטיחות  נעילת כאשר .משחק

  .בלחיצה בו זמנית על שני לחצנים

  הילדיםבטיחות כיבוי נעילת /הפעלת

 5 - שך כ במ  החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

 עד שהגדרה   לחצו לסירוגין על לחצן 
: לדוגמא. הגרפי הנוכחית תופיע בצג

  .נעילת בטיחות ילדים במצב כבוי
  .  לחצו על לחצן ,   לשינוי ההגדרה

  .מופעלתנעילת בטיחות ילדים : לדוגמא -
   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך-
  .לאשר אותה  

   עד שהצג לחצן  לחצו לסירוגין על 
  .הגרפי ייכבה

  פתיחת דלת אוטומטית 4.8
דלת המכונה נפתחת אוטומטית בסיום , כשמופעלת נעילת דלת אוטומטית

הדלת נשארת סגורה וניתן לפתוח אותה בלחיצה על , אחרת. תוכנית כביסה
  .לחצן פתיחת הדלת 

  הילדיםבטיחות כיבוי נעילת /הפעלת
 5 - ך כ במש החזיקו לחוץ את לחצן 

   .שניות
 עד שהגדרה   לחצו לסירוגין על לחצן 

: לדוגמא. הנוכחית תופיע בצג הגרפי
  .פתיחת דלת אוטומטית במצב כבוי

  .  לחצו על לחצן   
   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך-

  .  לאשר אותה
   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 

.הגרפי ייכבה
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    הגדרות המשתמש4
  

  הירות ב 4.9
  . רמות בהירות5 -את בהירות הצג הגרפי ניתן להגדיר ב

 1כהה מאד  

 2כהה  

 3בינונית  

 4בהירה  

 5מאדה בהיר   

  שינוי רמת הבהירות

 5 -  במשך כ  החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

 עד שהגדרה   לחצו לסירוגין על לחצן 
: לדוגמא. הנוכחית תופיע בצג הגרפי

  .3רמת בהירות 
 עד על לחצן לסירוגין לחצו   

. שההגדרה הרצויה תופיע בצג הגרפי
  ..2רמת בהירות : לדוגמא

   ההגדרה מתבצעת אוטומטית ואין צורך-
  .  לאשר אותה

   עד שהצג  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .הגרפי ייכבה
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    הגדרות המשתמש4
  

  איפוס להגדרות ברירת המחדל 4.10

  .שהוגדרו בעת הייצור תוכלו לחזור להגדרות ברירת המחדל

  .תתבטל, תוכנית מועדפת כלשהי שהוגדרה

  

 5 -  במשך כ  החזיקו לחוץ את לחצן 
   .שניות

שהודעת  עד   לחצו לסירוגין על לחצן 
תופיע ? האם לאפס להגדרות המחדל

  .הגרפיבצג 

  .  לחצו על לחצן   
 »YES«איפוס הגדרות ברירת המחדל 

  .תופיע בצג הגרפי

  .  לחצו על לחצן , וס  לאיפ

  »NO«ללא לאפס להגדרות ברירת המחדל 

    .  לחצו על לחצן 
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  כביסה 5

  מכונת הכביסההכנת 

  . מותקנת כראוי1 וודאו שמלכודת הגופים הזרים 
  
    

     

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

  .עלת מכונת הכביסה מופ-

  

  .פתחו את ברז המים 

  

  

  

  

  

כדי לפתוח את דלת מכונת  לחצו על לחצן  
    .הכביסה
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  כביסה  5
  

  מכונת הכביסההטענת 

  ).ג" ק8מקסימום  (ביסה יבשהאת המכונה בכטענו  

  מלאו את כל נפח התוף בפרטי כביסה לבנים
 . וצבעוניים ברמת לכלוך רגילה

 וניים ברמת לכביסת פריטי כביסה לבנים וצבע
 .  מנפחו3/4מלאו את התוף בעד , לכלוך כבדה

 ואריגים סינתטיים , לכביסת אריגי כותנה עדינים
מלאו , לבנים וצבעוניים כמו גם אריגים מעורבים

  . מנפחו1/2את התוף בעד 

 משי, צמר, לכביסת פריטי כביסה עדינים ,
מלאו את התוף בעד , אקריליים או וילונות מרשת

 . מנפחו1/4

  .ל"מלאו חצי מהקיבולות הנ, כבסים לחטען למ

, רעשי רעידות ומניעת פעולת הסחיטה, למניעת סחיטה לא מאוזנת
 .  מגושם כלשהוא, הימנעו מהטענת התוף בפריט בודד

   ). פנימהלחיצה(סגרו את דלת המכונה  
  .  הודעת בחרו תוכנית תופיע בצג הגרפי-
 נורית חיווי בחירת תוכנית הכביסה -

 .בהבתה

תוכלו עדיין לבחור . הצג ייכבה,  שניות20אם לא תבחרו תוכנית כביסה בתוך 
  .בתוכנית כביסה
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  כביסה  5
  

  הוספת תכשיר כביסה 5.1

מגירת תכשירי את ככל שניתן החליקו החוצה   
  .הכביסה

 
  אבקת כביסה

 II בתא 1לוחית , אם אתם משתמשים באבקת כביסה
  .חייבת להיות פתוחה

 . ודחפו אותה אחורה1את הלוחית הרימו  

  

  
   נוזלי כביסהתכשיר

 II בתא 1לוחית , אם אתם משתמשים בנוזל כביסה
  .חייבת להיות סגורה

 וקפלו אותה כלפי 1 משכו קדימה את הלוחית 
  .מטה

 מעבר לסימון מפלס הגובה נוזל כביסה אל תמלאו
   תוכלו להשתמש בתכשיר כביסה נוזלי רק .העליון

כביסה ללא כביסה  תוכניותקרית בלכביסה העי
 מתאיםתכשיר הכביסה הנוזלי . מוקדמת

כביסה  תוכניותב .C600עד של  כביסה לטמפרטורות
תכשירי הכביסה הנוזליים , C950 של עם טמפרטורה

  .תכשירי הלבנה אינם מכילים  שהםמכיוון אינם יעילים
  

תכשיר תוכניות הכביסה העיקריות הטובות והיעילות ביותר לשימוש ב
  . -ו ותוכניות עם   / /כביסה נוזלי הן 

   נוזלי והשהיית התחלת תוכנית כביסה כביסהתכשיר
יש  הכביסה הטענת לאחר , אם בחרתם בהשהיית התחלת תוכנית הכביסה

 חשוב).  כדורבתוך, למשל( הנוזלי כביסהלהוסיף את המינון הנכון של תכשיר ה
בעת השהיית התחלת תוכנית  הכביסה על תכשיר הכביסה הנוזלי לא יישפך כי

 של אפשרית תגובה כימיתמ כתוצאה להינזק עלולה הכביסהאחרת , הכביסה
  .  נוזל הכביסה
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  כביסה  5

  מינון תכשיר הכביסה

הוספת כמות גדולה מדי של תכשיר כביסה עלולה לגרום להקצפת 
  .נזק למכונת הכביסה, תוצאות כביסה ירודות ובמקרים חריגים, יתר

מינון תכשיר הכביסה הנדרש תלוי ברמת הלכלוך של פריטי הכביסה כמו גם 
דרגת קשיות המים ובמאפייני תכשיר הכביסהשאתם , בגודל מטען הכבסים

  .משתמשים בו

והן ) 0fH(דרגות קשיות המים נמדדות במעלות צרפתיות של קשיות מים 
  : קטגוריות3 -מתחלקות ל

          0רכיםfH00   -     לfH15 

      0בינונייםfH150   -   לfH25 

  0קשים מעלfH25) מומלץ להשתמש במרכך מים כדי להקטין את: הערה  
  ).                         המינון הנדרש של תכשיר הכביסה

פנו למחלקת אספקת המים ברשות המקומית במקום מגוריכם כדי לקבל מידע  
   .לגבי דרגת קשיות המים המסופקים לביתכם

  תא
תכשיר כביסה לכביסה 

  מוקדמת
  Iהוסיפו לתא 

  IIהוסיפו לתא  תכשיר כביסה לכביסה עיקרית
 הוסיפו לתא   )מרכך(מרענן אריגים 

  כביסת ביו
  IIהוסיפו לתא   תכשיר כביסה אלקלי

  Iהוסיפו לתא   מלבין
 הוסיפו לתא   

  תמיסת סבון
  Iהוסיפו לתא   מרכך מים

  II לתא הוסיפו  תמיסת סבון
 הוסיפו לתא   )מרכך(מרענן אריגים 
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  כביסה  5

  מרכך כביסה
  .»MAX« אריגים מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי מרכך אל תמלאו

. אתם מייבשים את הכבסים במייבש כביסה אם אריגים במרכך אל תשתמשו
  .למגע הפריטים נשארים בדרך כלל רכים ,כביסה לאחר הייבוש במייבש

  )תמיסת סבון +מרכך ( תמיסת סבון
  .בעת השימוש בתמיסת סבון» תמיסת סבון« ו בתוכנית הנוספתבחר

 המים כאשר רק יש להשתמש בתכשיר זה, נקשר לאבנית  עםהיות והסבון
ומוסף תכשיר ) 0fH 25 עד( בדרגת קשיות בינונית או יםרכ המסופקים למכונה

ן על הכבסים ועל זיהום משאריות סבו להיווצר עלול אחרת .למניעת אבנית
לגרום  עשוי של המכונה גוף החימום על אבנית הצטברות ,יתר על כן. המכונה

  .ונהלמכ נזק

  צביעת אריגים
 צביעהתכשירי  באמצעות תוכלו להשתמש במכונת הכביסה כדי לצבוע אריגים

תכשיר  של יצרןוהאזהרות  הוראות הבטיחות  אחרפעלו בקפידהאנא  .יםמתאימ
   . הצביעה

וכנית כביסה מתחילה במחזור ניקוז קצר ומסיבה זו יש להוסיף את כל ת
  .רכיבי הצביעה רק לאחר מכן

  
  לאחר הוספת תכשיר הכביסה

  . דחפו פנימה את מגירת תכשירי הכביסה

   .בחרו את תוכנית הכביסה 
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  כביסה  5 

   בחירת תוכנית כביסה5.2

   »לחצו ולכו« 

 דרותכל ההג. תדודבלחצן  בלחיצת ניתן להתחילכביסה עיקרית  תוכנית
  .באופן אוטומטי מתבצעות התוכניתשל  הדרושות
 הלחצנים לחיצה עלב כלשהן נוספות פעולותאו  תוכניות לבטל  אוחורבתוכלו ל

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

  .באופן אוטומטי

כדי להגדיר את תוכנית הכביסה " כניות הכביסההכרת תו"בפרק היעזרו 
  .המתאימה ביותר לכביסה שלכם

  

  בחירת תוכנית הכביסה העיקרית   

  .המכונה  את דלתגרוס 
  .בחירת התוכניות יהבהבו לחצני של נוריות החיווי -

  

 פעם אחת או מספר  - ו( הרצויה בחירת התוכנית על לחצן לחצו 
  )פעמים

  .ל התוכנית שנבחרה תוארנורית החיווי ש -
  וזמן הסיום יופיעו ) דקות/שעות(זמן הכביסה המשוער , התוכנית שנבחרה -

  .  בצג
  .הניתנות לבחירה תהבהבנה  נוריות החיווי של תוכניות נוספות-

כל התוכניות הנוספות שנבחרו . בזמן זה תוכלו לבחור בתוכנית אחרת
  .יתבטלו ועליכם לבחור אותן מחדש

מופעלת  תוכנית שנבחרהה ,שניות 20 כלשהו בתוך אחר  נלחץ לחצןלא אם  -
 .באופן אוטומטי
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  כביסה  5

  נוספתבחירת תוכנית 

  אדים למניעת קמטים   עדינים 

  תוכנית חסכון לילית   עם כביסה מוקדמת 

  פריטי ספורט 
   

  .  הרצוי בעת שנורית החיווי מהבהבתלחצן הלחצו על  
  ושאר המידע של התוכנית הנוספתתוכנית הכביסה החדשה  זמן המחזור של -

  . הגרפי בצגויופיע   שנבחרה 

  בחירת סוג האריג

  

שסוג  עד לחצו לסירוגין על לחצן , מיד לאחר בחירת תוכנית הכביסה 
  : הגרפי בצגהאריג הרצוי יופיע

 »מעורבים/כותנה« 
 »חולצות« 
 »ביגוד לשעות הפנאי« 
 »וילונות רשת« 
 »וריםפריטי שח« 
 »ינסים'ג« 
 »בגדי תינוקות« 
 »מילוי פוך« 
 »משי« 

  . זמן תוכנית הכביסה המשוער יופיע בצג הגרפי-

רק סוגי אריגים מסוימים , בהתאם לתוכנית הכביסה העיקרית שנבחרה
   .  המפורטים לעיל יהיו זמינים לבחירה
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    כביסה5 

  השריה/מניעת קרדית/בחירת רמת הלכלוך

  

 עד שרמת לחצו לסירוגין על לחצן ,  תוכנית הכביסה מיד לאחר בחירת
  :הלכלוך הרצויה תופיע בצג הגרפי

 »לכלוך קל« 
 »לכלוך בינוני« 
 »לכלוך רגיל« 
 »לכלוך כבד« 
 »מניעת קרדית« 
 »השריה« 

  . זמן תוכנית הכביסה המשוער יופיע בצג הגרפי-

 יםלבנ«ובתוכנית הנוספת מניעת קרדית ניתנת לבחירה רק בתוכנית 
C950« 

  
  הגדרת זמן ההשריה

  . כדרגת רמת הלכלוך»השריה« -  בחרו ב

  . עד שזמן ההשריה הרצוי יופיע בצג הגרפי לחצו לסירוגין על לחצן 

 שעות ויוריד 2 - דקות מתחיל מ30זמן ההשריה שניתן להגדרה בפסיעות של 
  . דקות30 שעות עד 6 - דקות ולאחר מכן יורד מ30מטה עד 

מש בו זמנית בהשריה ובפעולת השהית התחלת תוכנית לא ניתן להשת
  .כביסה

  עליכם , אם אין בכוונתכם להשתמש במי ההשריה לכביסה העיקרית

  .            לבחור גם בכביסה המוקדמת באמצעות לחיצה על לחצן 
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  כביסה  5

  שינוי הטמפרטורה

  

 עד ן לחצו לסירוגין על לחצ,  מיד לאחר בחירת תוכנית הכביסה
  .  הגרפישהטמפרטורה הרצויה תופיע בצג

לשנות את תוכלו עדיין , תוכנית הכביסהלפעול לאחר שהחלה 
  . הטמפרטורה

  
  

  שינוי מהירות הסחיטה

  

 עד שמהירות לחצו לסירוגין על לחצן ,  מיד לאחר בחירת תוכנית הכביסה
  .  הגרפיהסחיטה הרצויה תופיע בצג

 לשנות את ההגדרה תוכלועדיין , הכביסהתוכנית לפעול לאחר שהחלה 
  . הנוכחית

  

מהירות הסחיטה המומלצת ומהירות הסחיטה המרבית הניתנת להגדרה תלויה 
  .בתוכנית הכביסה שנבחרה

  
הכבסים נשארים בתוך מי , »עצירה לאחר השטיפה/ללא סחיטה«במצב 

  .לא מתבצעות סחיטה סופית וסחיטות ביניים. השטיפה האחרונה
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  סהכבי  5

  בחירת השהיית התחלת תוכנית כביסה

  

לחצו לחיצה ממושכת או לסירוגין על לחצן ,  מיד לאחר בחירת תוכנית הכביסה
)  שעות24מקסימום ( עד שזמן השהיית התחלת תוכנית הכביסה הרצוי 

  . הגרפייופיע בצג 
  . יעומעםהגרפי הצג -
  נית הכביסהתוכ,  לאחר שיסתיים זמן השהיית התחלת תוכנית הכביסה-

  .   שנבחרה תתחיל לפעול אוטומטית

  . תוכלו להוסיף פריטי כביסה בכל עת

בפסיעות של (תוכלו להפחית את הזמן הנותר להתחלת תוכנית הכביסה 
  .לאפס בלחיצה לסירוגין על לחצן )  דקות30

  
  תמיסת סבון/בחירת כביסת ביו

  .תוכנית הכביסהבחרו את  

  .על לחצן פעמיים לחצו  
  . הגרפייופיע בצג   כביסת ביו-

  .על לחצן פעמים  3לחצו  
  . הגרפי תמיסת סבון יופיע בצג -

  

  סחיטה נפרדת/בחירת שטיפה נפרדת
  .בחרו תוכנית כביסה 

  לשטיפה: לחצו פעם אחת על לחצן  

  לשטיפה : לחצו פעמיים על לחצן
   סופית

  לסחיטה:  פעמים על לחצן 3לחצו 
  סופית
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    כביסה5

  פתיחת דלת המכונה בעת הפעולה

ת דלת המכונה ניתן לפתוח אך ורק אם מפלס המים והטמפרטורה עדיין נמוכים א
ניתן לפתוח את ,  מוארתכל עוד נורית החיווי . ולא מתבצע תהליך סחיטה

  .דלת המכונה

  . לחצו על לחצן  
  . דלת המכונה תיפתח-
  .הבהבי הגרפי צג ה-

  .טי כביסההוסיפו או הוציאו פרי 

  .סגרו את דלת המכונה 
  . תוכנית הכביסה תתחדש-

תוכלו לפתוח את דלת המכונה באמצעות , במקרה של הפסקת חשמל
  . התקן החירום לשחרור נעילת הדלת

זיכרון תוכנית הכביסה יבטיח שרצף תוכנית הכביסה יתחדש לאחר 
  .הפסקת החשמל

  שינוי בחירה 5.3

   בעת בחירת תוכנית כביסה
  .לחצו על לחצן תוכנית אחרת   

  .כל ההגדרות מתבטלות  -

  לאחר שהחלה תוכנית כביסה 
לשינוי הגדרות אחרות . ניתן עדיין לשנות את הטמפרטורה ואת מהירות הסחיטה

  .עליכם לבטל את תוכנית הכביסה, כלשהן

  לביטול תוכנית כביסה 

ניקוז  עד שלחצו לסירוגין על לחצן    
  . הגרפי  בצגו יופיעוסיום

  .  לא ניתן לדלג על שלב זה של התוכנית ועליו להתבצע במלואו-

.  
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  כביסה  5

   כשמופעלת נעילת בטיחות ילדים בחירת תוכנית כביסה5.4
הגדרות "עיינו בפרק , כיבוי נעילת בטיחות הילדים/למידע לגבי הפעלת

  ".המשתמש

  .המכונהאת דלת סגרו  
  .הגרפי יופיע בצגנעילת בטיחות ילדים   -

   נוריות החיווי של לחצני התוכניות -    
  .יהבהבו  

  . ובו זמנית לחצו על לחצן , המשיכו ללחוץ על לחצן התוכנית הרצויה  
  . נעילת בטיחות ילדים תתבטל-

  

עד ,  ללא תלות בנעילת בטיחות הילדיםהמכונהכעת תוכלו לתפעל את 
  .הכביסהשתתחיל תוכנית 

  

  ה לביטול תוכנית כביס
 ובו -  נורית החיווי תואר -המשיכו ללחוץ על לחצן תוכנית הכביסה הפעילה    

.זמנית לחצו על לחצן 
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  כביסה  5

   סיום תוכנית כביסה5.5

  הרפיית הכבסים
תהליך זה . מתבצעת  הרפיית הכבסים, זמן קצר לפני סיום תוכנית הכביסה

ן הרפיית הכבסים זמ, בחרתם באדים למניעת קמטים אם .דקות 1-2 -כ נמשך
    .כדי למנוע היווצרות קמטים נוספים,  דקות60 -נמשך כ

 כדי לפתוח את הדלת ולהוציא את הכבסים מהמכונה לחצו על לחצן 
  .בכל עת בשלב הרפיית הכבסים

  

  »פתיחת דלת אוטומטית במצב כבוי« עם
הודעת סיום , מסתיימת תוכנית הכביסהכאשר 

 20 - שך כ במהגרפיופיע בצג ת התוכנית
  . דקות

  . לחצו על לחצן 
  .תיפתח ותוכלו להוציא את הכבסים מהמכונה המכונה דלת -

ניתן לפתוח את דלת המכונה רק באמצעות , במקרה של הפסקת חשמל
  .מנגנון החירום לפתיחת הדלת

  

  »מופעלפתיחת דלת אוטומטית במצב « עם

 תוכנית הכביסה סיוםב  אוטומטיתתנפתח המכונה דלת. 

 כלו להוציא את הכבסים מהמכונהתו.  

  »עצירה לאחר השטיפה« עם
 הוצאת את המים יש לנקז לפני. הכבסים נשארים במי השטיפה האחרונה

  .הכבסים מהמכונה

  . על לחצןפעם אחת לחצו  
   הכבסים נסחטים במהירות הסחיטה שהוגדרה בהתאם לתוכנית הכביסה-

  .  שנבחרה

  . על לחצןפעמיים לחצו  
  .צע ניקוז ללא סחיטה מתב-
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  כביסה  5

  

  הגרפי בצג המופיעהודעת המלצות היגייניות 

  
    . לפחותC600בצעו כביסה בטמפרטורה של , באחד ממחזורי הכביסה הבאים 

  או

  .הוציאו את הכבסים מהמכונה 

  . פעמים על לחצן 4לחצו  
  .   »היגיינת המכונה« תתחיל פעולת חיטוי -    

   

  

  ום הכביסה בסיום י5.6

נקו את מגירת תכשירי , במידת הצורך 
   .הכביסה

הסירו שאריות , לאחר סיום הכביסה היומית 
  .או גופים זרים כלשהם מאטם הדלת

דחפו מעט את דלת המכונה אך אל תסגרו  
  .אותה

   פעולה זו תאפשר לתוף המכונה ולאטם-
  .הדלת להתייבש   
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   ניקוי ותחזוקה6
החלל הפנימי של את מנקה אוטומטית  הכביסה תכשירי ן שלהנכו במינון שימוש

מחלקי הכרום  כביסהתכשיר  של שאריות כלשהן מידנגבו  .מכונת הכביסה
  .כתמיםהיווצרות  כדי למנוע במטלית רכה ,המתכתיים של המכונה

  מגירת חלוקת תכשירי הכביסה ניקוי 6.1

 ת חלוקתבמגיר יםהתא, כביסהתכשיר  הרגיל של מינוןב אתם משתמשים  אם
אם  .המוזרמים פנימה לתוך תאי המגירההמים  על ידינשטפים  תכשירי הכביסה

  .הוציאו ושטפו אותה, מצטברים משקעי לכלוך במגירה

    מגירת תכשירי הכביסהתאי ניקוי

 ככל 1מגירת חלוקת תכשירי הכביסה   אתכומש 
והסירו אותה ,  מעט הרימו אותה, שניתן החוצה
  .מכונהמתוך גוף ה

  .שטפו את תאי תכשירי הכביסה 

  

   הסיפון וצינורית היניקה ניקוי
מרכך  בתאש 2 סיפוןה את, בכיוון החץ כומש 

  . האריגים
   .3יקה ני התיצינור  ואת2 פוןב את הסיטהינקו  

  . הרכיבו חזרה את הסיפון כראוי למקומו

 

  מסנן כניסת המים ניקוי 6.2

ק מעת לעת את מסנן יש לבדו, חסימות כדי למנוע
  . לנקות אותהובמידת הצורך, 4הרשת 

לאחר סיום פעולות התחזוקה יש לבדוק את 
מערכת כניסת המים כדי לוודא שלא נוצרו 

  .  נזילות
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  ניקוי ותחזוקה  6
  

  חירום ז ניקו6.3

אפשרו ! סכנת כוויות. המים במכונת הכביסה עשויים להיות חמים
 .וםלהם להתקרר לפני ניקוז החיר

, תקלה או הפסקת חשמל, במקרה של חסימת יציאת המים או משאבת הניקוז
  :עליכם לנקז אותם כמפורט להלן, ונותרו מים בתוך המכונה

  

 בלחיצה על האזור התחתון 2מגש הניקוז  את ופתח 
    .של המדף

  או

 מתא תכשירי 1הסירו את תקציר הוראות ההפעלה  
   . 2הכביסה ופתחו את מדף הניקוז 

  

  

  

  

   .2קפלו עד הסוף מטה את מגש הניקוז  
  .    מגש הניקוז מיועד לאיסוף מים המתנקזים החוצה-

 בסיבוב נגד 3שחררו מעט את מלכודת הגופים הזרים  
  . לתוך המגשנקזו בזהירות את המים. כיוון השעון

  .מעט לעת רוקנו את מגש הניקוז

ם הזרים סגרו את מלכודת הגופיסובבו בכיוון השעון ו 
  .  מחזית המכונה2והסירו את מגש הניקוז 

רוקנו את מגש הניקוז ולאחר מכן החזירו אותה  
דחפו אותה ישר פנימה עד שתינעל בנקישה  (למקומה
  ). למקומה

תוכלו להסיר את מגש הניקוז ולהשתמש במקומו , בעת ניקוז המים
 . מים ליטר30במכונה עלולים להישאר עד . בקערה בנפח גדול יותר
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  ניקוי ותחזוקה  6
  

  מלכודת הגופים הזרים ניקוי 6.4
את מלכודת הגופים הזרים עליכם לנקות בקביעות כדי להסיר ממנה שאריות 

 של כביסה אחרי לנקות צריך גם הגופים הזרים מלכודתאת . וגופים זרים כלשהם
ם הגורמי  כביסה אחריםאו פריטי ת מחמדוחישל  שמיכות ,למשלפריטים כמו 

    .להצטברות כמות גדולה של מוך

נקזו שאריות מים כלשהם מתוך המכונה  
   ."ניקוז חירום"כמפורט בפרק 

 1מלכודת הגופים הזרים סובבו את לאחר מכן  
  .נקו אותה היטב. נגד כיוון השעון

כפתורים , כמו למשל(הגופים הזרים הסירו את  
  ).'מטבעות וכו

    
בדקו , 3של הדלת בעזרת כלי פתיחת החירום  

  .  מסתובבים בקלות2וודאו שכנפי המשאבה 

פנו ,  אינם מסתובבים2אם כנפי המשאבה  
עיינו ברשימה שבגב  ('ישפאר'רות שלמוקד 
  ). החוברת

ייתכן ותחושו בהתנגדות מסוימת בעת 
זאת תופעה  .סיבוב כנפי משאבת הניקוז

רגילה שאינה מעידה על הימצאות גוף זר 
  . המשאבהכלשהן בתוך

הכניסו פנימה ככל שניתן את מלכודת הגופים  
  .הזרים וסובבו אותה בכיוון השעון עד העצירה

  .הרכיבו חזרה את מגש הניקוז וסגרו אותה 
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  איתור תקלות

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

עיינו ברשימה  ('ישפאר'רות שפנו למוקד , במקרה ולא תוכלו לאתר ולפתור אותה
  ).שבגב החוברת

אנא , לפני הפנייה לשרות התיקונים
  התקלההודעתכל רשמו את 

 ,המספר הסידורי) FN(, ההודעה(
  ).E( התקלה וקוד

  
   

  

  ...מה לעשות אם 7.1

 בצג ה מופיע ודעת בדקו את יציאת המים ה...
  הגרפי

  פתרון  סיבה אפשרית

  מלכודת הגופים הזרים או
 .משאבת הניקוז חסומה

 צינור הניקוז מקופל או מפותל. 

  צינור הניקוז או מלכודת הניקוז
  .חסומים

  . הסירו את הגורם לחסימה 

  בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן
 .  

  תוכנית הכביסההתחילו מחדש את.  
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  איתור תקלות  7

   הודעת נקו את מלכודת הגופים הזרים...

  הגרפי בצג המופיע

  פתרון  סיבה אפשרית

  מלכודת הגופים הזרים או
 .משאבת הניקוז חסומה

 מרסס המחזור חסום.. 

  

  . הסירו את הגורם לחסימה 

  בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן
 .  

 וכנית הכביסההתחילו מחדש את ת.  
  

 מטען לא מאוזן : הודעת הסחיטה נפסקה... 

   הגרפימופיעה בצג

  פתרון  סיבה אפשרית

  פריטים גדולים אינם מחלוקים
בצורה מאוזנת בתוך תוף 

  .המכונה

כבסו פריטים גדולים וקטנים יחד כדי  
חוסר  להקטין את האפשרות להיווצרות

  .איזון בתוף

 כריות או פריטים זהים בתוך 
  .פריטי הכביסה

  .הוציאו את הכריות 
  . סחטו חזרה את הכבסים 
 . סחטו את הכריות בנפרד 

 הפרידו את פריטי הכביסה   .פריטי הכביסה הסתבכו .  
  . הדקו כיסויי שמיכות וציפיות לכריות 
 .סחטו חזרה את הכבסים 

   הודעת בדקו את מלכודת הגופים הזרים...

  הגרפי בצגמופיע 

  פתרון  אפשריתסיבה 

  מלכודת הגופים הזרים אינה
במקומה או אינה מותקנת 

 .כראוי
  

וודאו שמלכודת הגופים הזרים מותקנת  
  . כראוי

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

  .הכביסההפעילו מחדש את תוכנית  
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  איתור תקלות  7

  בצגה מופיע  הודעת בדקו את כניסת המים...

  הגרפי

  פתרון  פשריתסיבה א

 ברז המים כבוי. 

  מסנן הרשת במחבר כניסת
 .המים חסום

 עצירת אספקת המים. 

 לחץ המים נמוך מדי.  

הסירו את הגורם לבעיה או המתינו עד  
  .שתתחדש אספקת המים

 בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן 
.  

  . הפעילו מחדש את תוכנית הכביסה 

  הגרפי בצג המופיע   הודעת...

  פתרון  סיבה אפשרית

  בעיה הקשורה להגנה מפני
 .נזילות

  

  .סגרו את ברז המים

רשמו היטב את קוד התקלה ואת המספר  
  .הסידורי

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

אל תנתקו את אספקת מתח החשמל  
,  הדקות הבאות10 -למכונת הכביסה ב

כדי לאפשר למשאבת הניקוז להמשיך 
  .להסתובב

עיינו ברשימה  ('ישפאר'רות שפנו למוקד  
  ). שבגב החוברת
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  הגרפיבצג  ה מופיע  הודעת...

  פתרון  סיבה אפשרית

  מצבים שונים עשויים לגרום
  . »F«להופעת הודעת תקלה 

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

מרשת החשמל למשך המכונה נתקו את  
  . דקה1 -כ

  חזרה לרשת החשמלהמכונהברו את ח 
  .ובחרו תוכנית כביסה חדשה

נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
סגרו את ברז , מרשת החשמלהמכונה 

רשמו את קוד התקלה ואת , אספקת המים
ופנו  ,)FN (מכונההמספר הסידורי של ה

עיינו ברשימה  ('ישפאר'רות שלמוקד 
  ).שבגב החוברת

  

  : בתוך המכונהאם עדיין נותרו כבסים

  .בצעו ניקוז חירום של המים 

  .השתמשו בפתיחת החירום של הדלת 

  .הוציאו את הכבסים מתוך תוף המכונה 

עיינו ברשימה  ('ישפאר'רות שפנו למוקד  
  ).שבגב החוברת
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  הגרפיבצג  ה מופיע  הודעת...

  פתרון  סיבה אפשרית

 חיבורי חשמל שגויים. 

 רמתח ית .  

בטלו את הודעת התקלה בלחיצה על לחצן  
.  

 -  מרשת החשמל למשך כהמכונהנתקו את  
  . דקה1

,  חזרה לרשת החשמלהמכונהחברו את  
  .ובחרו תוכנית כביסה חדשה

המכונה נתקו את , אם הודעת התקלה חוזרת 
, סגרו את ברז אספקת המים, מרשת החשמל

  .והתייעצו עם חשמלאי מוסמך

רשמו את , ת מתח החשמל תקינה אם אספק
קוד התקלה ואת המספר הסידורי של 

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

  הודעת הקצפת יתר התוכנית מתארכת...

  הגרפי בצג המופיע

  פתרון  סיבה אפשרית

  אם נוצרה הקצפת יתר בעת
נוסף , מחזור הכביסה

טיפה כדי אוטומטית  מחזור ש
, לשפר את תוצאות הכביסה

אך זמן תוכנית הכביסה 
  .יתארך

בפעם הבאה הקטינו את מינון תכשיר  
  .הכביסה

כוונו את מינון תכשיר הכביסה בהתאם  
  .לדרגת קשיות המים
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 לפחות C600 - להפעלת תוכנית ב:  בצג מופיעה הודעת המלצות היגייניות...

 /     בהיגיינת המכונהאו הודעת בחרו/ 

  

  פתרון  סיבה אפשרית

  במשך תקופה ארוכה לא
בצעתם תוכנית כביסה 

 C600בטמפרטורה של 
  .לפחות

הפעילו , באחת ממחזורי הכביסה הבאים 
 .לפחות C600תוכנית כביסה בטמפרטורה של 

  או

 . ללא כבסים»היגיינת המכונה«הריצו תוכנית  

   מהנקובבצורה משמעותיתהתוכנית נמשכת זמן ארוך ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מינון יתר של תכשיר כביסה
מאריך את זמן מחזור 

  .הכביסה

בפעם הבאה הקטינו את מינון תכשיר  
  . הכביסה

  מטען הכבסים בתוף אינו
  .מאוזן

כבסו פריטי כביסה גדולים וקטנים יחדיו כדי  
להקטין את האפשרות להיווצרות חוסר איזון 

  . ףבתוך התו

 זמן . כניסת מים קרים מדי
  .החימום יתארך

    

  הודעת המים הנכנסים קרים מאד ההתחממות מתארכת...

  הגרפי בצג ה מופיע

  פתרון  סיבה אפשרית

 זמן . כניסת מים קרים מדי
  .החימום יתארך
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  הודעת פריטים רבים מדי ההתחממות מתארכת...

  הגרפי בצג ה מופיע

  פתרון  ה אפשריתסיב

  התוכנית שנבחרה מיועדת
אם . למטען כביסה מוקטן

נמצאים בתוך התוף פריטים 
זמן החימום , רבים מדי

יתארך וקיימת גם אפשרות 
  .שזמן השטיפה יתארך

במחזור הכביסה הבא כוונו את מטען הכבסים  
עיינו בפרק (בהתאם למטען הכבסים המרבי 

  ").הכרת תוכניות הכביסה"

   או לא נסחטו כראוילא נסחטו םבסיהכ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מהירות הסחיטה המוגדרת
  .קטנה מדי

  . בפעם הבאה הגדילו את מהירות הסחיטה 

  מטען הכבסים בתוף אינו
לא ניתן לפזר את . מאוזן

 .הכבסים בצורה מאוזנת יותר

כבסו פריטי כביסה גדולים וקטנים יחדיו כדי  
יווצרות חוסר איזון להקטין את האפשרות לה

  . בתוך התוף

  בחרתם באדים למניעת
קמטים והמכונה אינה מוצבת 

  .בצורה מאוזנת

שפרו את איזון המכונה בהתאם להנחיות  
 ".ת מכונת הכביסההתקנ"בפרק ש
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  הודעת חוסר איזון הסחיטה מתארכת...

  הגרפי בצג תופיעה

  פתרון  סיבה אפשרית

  בתוף אינו מטען הכבסים
המכונה מנסה לשפר . מאוזן

את חלוקת מטען הכבסים 
  .בתוף

  .הסחיטה הסופית מתארכת

כבסו פריטי כביסה גדולים וקטנים יחדיו כדי  
להקטין את האפשרות להיווצרות חוסר איזון 

  . בתוך התוף

  רעידות חזקות בעת הסחיטה... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  לא הסרתם את נועלי
  .ההובלה

  . רו את נועלי הבטיחותהסי 

  רגליות המכונה אינן מכוונות
  .כראוי

שפרו את איזון המכונה בהתאם להנחיות  
  ". התקנת מכונת הכביסה"שבפרק 

  מטען הכבסים בתוף אינו
  .זאת אינה תקלה.מאוזן

כבסו פריטי כביסה גדולים וקטנים יחדיו כדי  
להקטין את האפשרות להיווצרות חוסר איזון 

 .וףבתוך הת
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  דלת המכונה אינה נפתחת בעת לחיצה על לחצן , בסיום תוכנית כביסה... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 לחצו בחוזקה בצד בו מתוקן נועל הדלת    .דלת המכונה נתקעה
  ).בקצה הקדמי של הדלת(

  .הודעות מסוימות מופיעות בצג הגרפי 

  .לחצו על לחצן  

 שו בשחרור חירום של דלת המכונההשתמ   .הפסקת חשמל .  

נשמעים רעש זרימת מים בעת סיבוב תוף המכונה לאחר סיום תוכנית ... 
  הכביסה

  פתרון  סיבה אפשרית

  מים נשארו בקפלי הכבסים
מכיוון שמטען הכבסים בתוף 

והמכונה לא , לא היה מאוזן
יכלה לנקז את כל המים לפני 

  .סיום תוכנית הכביסה

שאריות המים . לה כלשהיאין צורך בפעו 
ינוקזו אוטומטית ללא השלכות שליליות 

  .כלשהן
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  נשארו שאריות של תכשיר הכביסה בחלק האחורי של תא תכשיר הכביסה ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  תכשיר הכביסה היה לח או
  .רטוב

  . אחסנו את תכשירי הכביסה במקום יבש 

 תא תכשיר הכביסה היה רטוב 
ובחרתם בהשהיית התחלת 

  .תוכנית כביסה

נגבו ויבשו את תא תכשיר הכביסה לפני  
  . הוספת תכשיר הכביסה

 פתחו עד הסוף את ברז אספקת המים   .לחץ זרימת המים נמוך מדי. 

  הצטברה אבנית בכניסת
  .המים

ובמידת , בדקו את מערכת אספקת המים 
  .הצורך נקו את מסנן הרשת

מעל מגירת תכשירי נקו את המרסס   
 .הכביסה

  הלוחית המיועדת לתכשיר
כביסה נוזלי מקופלת כלפי 

  .מטה

 .קפלו את הלוחית כלפי מעלה 

  שאריות של מרכך כביסה או מים נשארו בתוך תא מרכך הכביסה... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  הסיפון בתא מרכך הכביסה
נשכח בחוץ או לא מותקן 

  .כראוי

 כראוי בתא מרכך וודאו שהסיפון מותקן 
  .הכביסה

  הסיפון או צינורית היניקה
  .חסומים

  .נקו את הסיפון ואת צינורית היניקה 
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  קצב זרימת המים ממרסס המיחזור קטן מדי... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 נקו את המרסס   .מרסס המחזור חסום.  

  מלכודת הגופים הזרים
  .חסומה

  .הזריםנקו את מלכודת הגופים  

פריטי הכביסה נשארו יבשים בסיום תוכנית הכביסה ולא מופיעה הודעת ... 
  תקלה בצג  

  פתרון  סיבה אפשרית

  פתחו את דלת התוף   .»מצב הדגמה«הופעל .  

 - ולחצו והחזיקו לחוצים את הלחצנים  

 .  

  .לחצו בו זמנית על לחצן  
  הודעת מצב הדגמה מופעל -

 תופיע בצג 

   .הגרפי

  .לחצו פעם נוספת על לחצן  
  הודעת מצב הדגמה מבוטל -

 תופיע בצג 

  . הגרפי
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  פתיחת דלת המכונה במקרה של הפסקת חשמל 7.2

אל תגעו בתוף המכונה כשהוא . בדקו וודאו שהתוף אינו מסתובב
 . סכנת פגיעה גופנית רצינית-עדיין בתנועה 

  .תוכלו להשתמש במקומו במברג, מכונה אבדאם הכלי לשחרור דלת ה

  .סגרו את ברז המים  
   .נתקו את מכונת הכביסה מרשת החשמל  

 בלחיצה על האזור התחתון 2מגש הניקוז  את ופתח 
    .של המדף

  או

 מתא תכשירי 1הסירו את תקציר הוראות ההפעלה  
  .  2הכביסה ופתחו את מדף הניקוז 

   .2גש הניקוז קפלו עד הסוף מטה את מ 

  . במידת הצורך בצעו ניקוז חירום

  .2 הסירו את מגש ניקוז החירום 

  . מהתפס שלו3הסירו את כלי שחרור הדלת בחירום  

 4לתוך הפתח כלי שחרור הדלת בחירום הכניסו את  
  .וסובבו אותו בכיוון החץ

  . קפיץ נעילת הדלת ישתחרר-

   

       ציר דלת ימניציר דלת שמאלי                      
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   סמלי הטיפול באריגים
 הטיפוללסמלי הנחיות  פעלו בהתאם, נכונההבצורה  לכביסת פריטי הכביסה

    .שעל גבי תוויות הטיפול התפורות בפריטי כביסה

   תכשירי כביסה
 המומלצת של  הטמפרטורהבתחום חייבת להיות שנבחרה ת הכביסהטמפרטור
  .  יעילותו המרבית די להבטיח אתכ הכביסה תכשיר

  עצות כלליות
 בנפרד וצבעוניים לבנים כבסו אריגים. 

 זריםהחפצים ה  את כלוריהס. מבפנים החוצה והפכו אותם רוקנו את הכיסים 
 ).'וכו מהדקים, מסמרים, מטבעות(

 מתכת ה תעשייתמ שחוקים עבודה יסרבלב הכיסיםכל את  והברישו נורוק
 ).כתמי חלודה והיווצרות לכבסים רום נזק לגיםעלול מתכתשבבי (

 הדקו ;עין ומחברי יםוו רוכסנים סגרו, וציפיות לכריות כיסויי שמיכות כפתרו 
 .יםסינרו עניבות, חגורות

 וויםו רוכסנים ופריטים עם) חגורות, ניילון גרביוני כגון( קטנים פריטים שטפו 
 .כריתל כיסויבתוך  או כביסהל רשתשק ב

 מתאים מסיר כתמים באמצעות כתמים ירוהס לפני הכביסה. 

 באמצעות )'וכו, חפתים, צווארונים( מלוכלכיםמאד   באזוריםטפלו מראש 
 .משחות להסרת כתמים מיוחדים או ניקוי תכשירי, סבוןתמיסת 

 ו בתוכנית הנוספת לכביסה מוקדמת בחר, מאד מלוכלכת רגילה או הכביסל
 .כביסה מוגברתתוכנית בחרו ב או 

 התוכנית  באמצעות   המסומנים בסמל הטיפולאחרים אריגיםו מרצ כבסו
 ופריטי צמרל מתאיםכביסה ה השתמשו בתכשיר . ביד יסהלכב העיקרית

 .יםכביסה עדינ
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  וילונות מרשת
  :ארוגים ביד או מעורבים מסיביםהעשויים  וילונותאתם מכבסים  אם

 ואם , במכונת כביסה הווילונות כבס את ניתן לאםה בררו אצל היצרן או המשווק
 .טמפרטורת המים מה, כן

 מנפחו רבעברק  הכביסה את תוף מלאו. 

 אריגים חוט טוויית באמצעות  ואת מחליקי הפלסטיקמתכתה גלילי  אתקשרו. 

 הקצפה כדי למנוע השתמשו במינון נמוך( עדין ו בתכשיר כביסההשתמש.( 

 הימנעו מלכבס אותם במכונת כביסה. יםדהויו ישניםוילונות נזק עלול להיגרם ל. 

 במכונת הכביסה קיימת תוכנית לכביסה עדינה של וילונות מרשת. 

   או  בחרו בתוכנית כביסה 

 . תופיע בצג הגרפי»וילונות מרשת« -עד ש  לחצו לסירוגין על לחצן 
  
  

   חסכון באנרגיה ומים8.1

  עצות כלליות
 תוכנית הכביסה של מומלץ ה ו בקיבולת מטען הכביסה המרביהשתמש

לכביסת פריטים מאד רק » השרייה« או» כביסה מוקדמת« - ו בבחר .שבחרתם
תוכנית ב בחרו ,כתמים ללא מלוכלכתמעט  כביסהל .או מוכתמים מלוכלכים
  .»ספורטפריטי «בחרו את הפעולה הנוספת  או  הראשית
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  ...תוכנית הכביסה היעילה ביותר

  C400 - ברמת לכלוך רגילה בלכביסה...

  .»C400 -בצבעוניים « כדי לבחור בתוכנית  לחצו על לחצן 

 «Soiling»«normal» עד שרמת לכלוך רגילה  לחצו לסירוגין על לחצן 
  .תופיע בצג הגרפי

  .ד בלחיצה לסירוגין על לחצן " סל1600 -  העלו את מהירות הסחיטה ל

  .כנית חסכון ליליתכדי לבחור בתו  לחצו על לחצן 

מטען 
 הכביסה

משך זמן תוכנית 
  1 הכביסה

  אנרגיה  מים
לחות 
  נותרת

  44% ש" קווט0,56  ליטר42 ' ד32'  ש2 ' ד27'  ש2  ג" ק4

  C600 -לכביסה ברמת לכלוך רגילה ב...

  .»C400 -צבעוניים ב«כדי לבחור בתוכנית  לחצו על לחצן  

 «Soiling»«normal»לוך רגילה  עד שרמת לכ לחצו לסירוגין על לחצן 
  .תופיע בצג הגרפי

  .ד בלחיצה לסירוגין על לחצן " סל1600 -  העלו את מהירות הסחיטה ל

  .כדי לבחור בתוכנית חסכון לילית  לחצו על לחצן 

מטען 
 הכביסה

משך זמן תוכנית 
  1 הכביסה

  אנרגיה  מים
לחות 
  נותרת

  44% ש" קווט1,03  ליטר55 ' ד54'  ש2 ' ד49'  ש2  ג" ק8

  44% ש" קווט0,72  ליטר42 ' ד34'  ש2 ' ד29'  ש2  ג" ק4

  

 תוכנית נמוכה מטמפרטורת בפועל טמפרטורת המים, ותוכניות אל עם
אך , ארךהכביסה מתזמן  .לחסוך באנרגיה על מנת, הכביסה הנקובה

  . מאודיםטוב כביסה ביצועי מבטיח עדיין, לעומת זאת

  
ר קיים במכונות כביסה המחוברת למתח רשת של זמן הכביסה הארוך יות1 

.230V~50Hz  
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  עצות לכביסה  8
  

  מהירות סחיטה
תלויה במהירות הסחיטה  במייבש כביסה ייבושבהנצרכת  אנרגיהה ותכמ

 הלחות  רמתכך ,יותר גבוהההסחיטה המוגדרת ככל שמהירות . המוגדרת
  .נמוכה יותר, בכבסים הנותרת בסוף התוכנית

    %-  הנותרת באריגי כותנה בהלחות  ד"סל

1600  44~    

1400  47~    

1200  52~    

1000  60~    

800  70~    

600  90~    

400  110~    

  
  פתיחת דלת אוטומטית

 בדרך .השתמשו במכונת הכביסה כאשר פתיחת הדלת האוטומטית במצב מופעל
המכונה עוברת למצב המתנה עם צריכת  המכונה נפתחת דלת כאשר ,זו

    .מוכה ביותר האפשריתהנ האנרגיה
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  עצות לכביסה  8

  תוצאות הכביסה לא משביעות רצון 8.2

  כביסה על הכבסיםשאריות 

  פתרון  סיבה אפשרית

 יסודית שטיפהה למרות, 
 קשות מסיסים תרכובות

 בתכשירי הכביסה) זאוליטים(
  על עלולות להישאר

  .הכבסים

  . נערו או הברישו את פריטי הכביסה 

 פריטי הכביסה עם מעט כבסו חזרה את 
  . תכשיר כביסה

השתמשו בתכשיר כביסה נוזלי שלא מכילים  
  . זיאוליטים

  . הגבירו את עוצמת השטיפה 

  שאריות אפורות על הכבסים

  פתרון  סיבה אפשרית

  שומנים וחלקיקי לכלוך לא
 .הוסרו ביעילות מהאריגים

 שאריות מתכשירי הכביסה ,
  .אבנית ולכלוך

ן גבוה יותר של תכשיר השתמשו במינו 
  . כביסה

  . השתמשו בתכשיר כביסה לפעולה מוגברת 

התאימו את מינון תכשיר הכביסה לדרגת  
קשיות המים ולרמת הלכלוך של פריטי 

  . הכביסה

  . נערו או הברישו את פריטי הכביסה 

  טעינת יתר של כבסים בתוף
  .מכונת הכביסה

טענו את מטען הכבסים בהתאם לקיבולת  
  .המרבית של תוכנית הכביסה

  קשים למגעפריטי הכביסה נשארו , לאחר הכביסה... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  תוצאות שטיפה גרועות
 »רכים מאד« כתוצאה ממים

  .)0fH 15  - מתחת ל(

  . ותהגבירו את עוצמת השטיפ 
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  עצות לכביסה  8

יסה תוצאות הכביסה אינן משביעות רצון בעת שימוש בתכשירי כב... 
  המיועדים לכביסה צבעונית

  פתרון  סיבה אפשרית

  פריטי כביסה ברמת לכלוך
  .חריגה

, בחרו תוכנית כביסה חזקה יותר כמו למשל 
  .»תוכנית מוגברת«

  תכשיר הכביסה שאתם
תכשיר כביסה (משתמשים בו 

אינו מכיל ) לפריטים צבעוניים
 לא ניתן להסיר כתמי .מלבין
  .תה או קפה, פירות

  .ו בתכשיר כביסה המכיל מלביןהשתמש 

  תוצאות הכביסה אינן משביעות רצון בעת שימוש בתכשיר כביסה נוזלי... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  תכשיר הכביסה הנוזלי שאתם
משתמשים בו אינו מכיל 

לא ניתן להסיר כתמי . מלבין
  .תה או קפה, פירות

  .השתמשו בתכשיר כביסה המכיל מלבין 

  ל הכבסים שאריות סבון ע... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 השתמשו בתמיסת סבון רק כאשר דרגת    .המים קשים מדי
  .fH° 25 -מקשיות המים נמוכה 
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  עצות לכביסה  8

  מי הכביסה צבעוניים

  פתרון  סיבה אפשרית

  פריטי כביסה צבעונים לא
  .  עמידים

  .כבסו בנפרד פריטי כביסה לבנים וצבעוניים 

טיפול שבתוויות פעלו בהתאם לסמלי ה 
  .התפורות בפריטי הכביסה

  חפצים שנשארו בתוך הכיסים
  .גרמו לצביעת מי הכביסה

רוקנו את כל הכיסים לפני הכנסת פריטי  
  .הכביסה למכונה

    תוצאות השטיפה אינן משביעות רצון... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  מינון גבוה מדי של תכשיר
  .כביסה

יסה לדרגת התאימו את מינון תכשיר הכב 
   .קשיות המים ורמת הלכלוך

  מאד»רכים«מים   
  ).fH° 15 - מתחת ל(

 .הגבירו את עוצמת השטיפות 

  האריגים מוכתמים

  פתרון  סיבה אפשרית

 כתמי חלודה. 

 תגובה כימית.  

  . הברישו את כל הכיסים בסרבלי עבודה 

מוצרי , מוצרי טיפוח לשיער של שאריות 
רום להיווצרות לג עשויים צמחיםוקוסמטיקה 

כתמים כתוצאה מתגובה כימית בעת המגע 
    .שלהם עם תכשיר הכביסה

  .כבסו בנפרד פריטים עם אביזרים מתכתיים 
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    עצות לכביסה8

  קרעים או שסעים, חורים

  פתרון  סיבה אפשרית

  פריטי כביסה עם רוכסנים או
) חזיות, כמו למשל(ווים 

  .  פתוחים

  .הכביסההדקו רוכסנים וווים לפני  

כבסו פריטים עדינים בתוך שקיות כביסה או  
  .ציפיות לכריות

רוקנו את כל הכיסים לפני הכנסת פריטי  
  .הכביסה למכונה

  השפעה כימית של תכשיר
 .הכביסה

 סיבים  ,בלאי, האריגים איכות
  .בלויים

אל תניחו את תכשיר הכביסה ישירות על  
  .פריטי הכביסה

 ם תוף המכונה ניזוק מגופי
, נעצים, כמו למשל(זרים 

  ). רוכסני חזיות, מהדקי נייר

בדקו את התוף וודאו שלא נמצאים בתוכו  
  .גופים זרים והוא לא ניזוק

  .הסירו את הגופים הזרים 

פנו , אם מתגלה נזק כלשהו בתוף המכונה 
עיינו ברשימה שבגב  ('ישפאר'רות שלמוקד 
 ).החוברת

  אריגים נשחקו  

  פתרון  סיבה אפשרית

 שאתם מכניסים הקטינו את כמות הכבסים  .טעינת יתר של תוך המכונה 
  . לתוף המכונה

  בעת הכביסה נוצר חיכוך גדול
  .בין האריגים

 . »עדינה«בחרו בתוכנית  

 לפני , מבפנים החוצההפכו את הפריטים    .קילוף
 .הכביסה
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   אביזרים וחלפים9
מספר הדגם המדויק מסרו את , בעת רכישת האביזרים והחלפים

  .שברשותכם
 

  ' מ4.0/ '  מ1.5צינור ניקוז 
  
  
    

  )מרכך(סיפון למרענן אריגים 
  
  

  מגירת תכשירי כביסה
  
  
  

  לוחית לתכשיר כביסה נוזלי
  
 

   
  כלי לשחרור חירום של דלת המכונה

  
   

  מלכודת לגופים זרים
  
  
  

  מגש ניקוז
  
  
  

  תקציר הוראות הפעלה
  



 78

  נתונים טכניים 10

     מידות

   מ" ס85   גובה 

  מ" ס59.5  רוחב

   מ" ס60  עומק

   ג" ק71  משקל מכונה ריקה

  ג כביסה יבשה" ק8  מטען כביסה מרבי
  

  צנרת
  G3/4חיבור לאספקת מים                              מים קרים 

  ) ברMPa ) 1-6 0.1-0.6                 :    לחצי אספקת מים מותרים

   מטר 1:     אבת הניקוז של משגובה שאיבה מרבי
  

  
  חיבורי החשמל

      1  עיינו בתווית הנתונים
  
  
  
  

  מהירויות סחיטה
  ד" סל1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
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  נתונים טכניים  10

    הערות למכוני בדיקה 10.1

  : EN 60456הגדרת תוכנית הכביסה התקנית בהתאם לתקן 

   :C600 -תוכנית כביסת כותנה רגילה ב

  . שניות על לחצן 3 - לחצו במשך כ  

 עד שרמת לחצו לסירוגין על לחצן   
  . לכלוך רגילה תופיע בצג הגרפי

  
  : יתחלף להגרפיצג ה  -

 1600 - הגבירו את מהירות הסחיטה ל 
  .ד בלחיצה לסירוגין על לחצן "סל

בחרו בתוכנית חסכון לילית בלחיצה על   
  .לחצן 

  

  :C400 -כותנה רגילה בתוכנית כביסת 

  .בחרו תוכנית בלחיצה על לחצן   

 עד שרמת לחצו לסירוגין על לחצן   
  . לכלוך רגילה תופיע בצג הגרפי

  
  :הצג הגרפי יתחלף ל  -

 1600 - הגבירו את מהירות הסחיטה ל 
  .ד בלחיצה לסירוגין על לחצן "סל

בחרו בתוכנית חסכון לילית בלחיצה על   
  .לחצן 
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  נתונים טכניים  10

  VASמערכת למניעת רעידות  10.2

, לסחוט מתחיל המכונה תוף כאשר לא מאוזן עומס מזהה מערכת הבקרהאם 
 את לפזר מנסה המכונה. את פעולת הסחיטה היא מפסיקה פעם אחת או יותר

   .הכביסה תוף בתוך בצורה שווה העומס
התוף יסתובב , נהכאשר עומס הכבסים מחולק בצורה שווה בתוך תוף המכו

השטיפות  בכל שלביו ,ותושג מלוא מהירות הסחיטה הנדרשת מאוזנת בצורה
 כדי להבטיח תוצאות סחיטה וניקוז הנדרשת  המיםבכמות המכונה תתמלא

  .מיטביות

   חסכון במים ואנרגיה10.3

במכונה קובעים חיישנים ה,  הכביסהתוכנית פעולת הדקות הראשונות של במהלך
  . הכבסים מטען וגודל את סוג באופן אוטומטי

מיטבית למטען הכבסים כך שהמכונה משתמשת בצורה  מותאמים המים מפלסי
  .רק בכמות המים הנדרשת לביצוע תהליך הכביסה

   חיישן עכירות10.4

הנצרכת בפועל מתייעלת  כמות המים ,לתכונת החיסכון במים ואנרגיה  בנוסף
  .עכירות חיישן באמצעות
 סבוןה מי הלכלוך של את מידת מזהה בקרההמערכת , רותעכיה חיישן בעזרת

להמשך תוכנית  הדרושה את כמות המים וקובעת במשך כל תוכנית הכביסה
  .הכביסה
 ,לכלוך נמוכה שלמזוהה כמות , הראשון השטיפה במהלך מחזוראם , לדוגמה

  .ופחתתהשני  שטיפהה המיועדת למחזור כמות המים
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    נתונים טכניים10

  המתנה אוטומטי לחסכון באנרגיה מצב 10.5

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

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

  .נשארות פעילות

   60456ENריכת הספק לפי תקן צ
   וואט0           :»מצב כבוי« - ב-
 וואט0:      »מצב כבוי« - לא ב-
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  סילוק 11

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

המיועדים למחזור   אריזהחומריל לנקודת איסוף  ויש לסלקם, בהתאםמסומנים
לתקנות המשרד  לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם אובהתאם 

 . בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.להגנת הסביבה

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

 .החשמל חייב להיות מבוצע על ידי חשמלאי מוסמך

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

 .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. אין להשליך את המכשיר הישן ביחד עם האשפה הרגילה 

 .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
  .לתקנות המשרד להגנת הסביבה

אנא פנו לרשות , קום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישניםלמידע נוסף לגבי מי
.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 
  בכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך לפנות לשירות, בכוחות עצמכם

  .התיקונים

אנא ציינו תמיד את , לשרות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהובכל פנייה 
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 ,  האחריותתוכלו גם למצוא את אותם הפרטים בתעודת
  . בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר

  .מגש הניקוזפתחו את  
.הימני ליד המלכודת לגופים זרים תווית הזיהוי מודבקת בצד -    
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   מדריך להפעלה מהירה13

  !קראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות הפעלה זו

  אספקת המים הפעילו את מכונת הכביסה ופתחו את ברז   

   פתחו את דלת המכונה בלחיצה על לחצן  

  הטעינו את הכבסים בתוף המכונה וסגרו את דלת המכונה  

משכו החוצה את מגירת תכשירי הכביסה והוסיפו את תכשיר הכביסה  
  והתוספים 

  דחפו חזרה פנימה את מגירת תכשירי הכביסה  

  בחרו את תוכנית הכביסה 

  פעולות נוספות/רו תוכניותבח, במידת הצורך 

   שניות20 - תוכנית הכביסה תתחיל אוטומטית לאחר כ 

  :כאשר מסתיימת תוכנית הכביסה

  כדי לפתוח את הדלת ולהוציא את הכבסים  לחצו על לחצן 

  :בסיום יום הכביסה

  נקו את מגירת תכשירי הכביסה,  במידת הצורך

   דחפו את דלת המכונה אך אל תסגרו אותה
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  מות אישיותרשי
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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

                     

      ::נא חייגונא חייגו, ,  השרות השרותמוקדמוקדליצירת קשר עם ליצירת קשר עם 

11--800800--308308--090090  
EEmmaaiill::  sshheerruutt@@iissffaarr..ccoo..iill  

95547769554776--0909: : פקספקס                 
  

    ! עתבכל לשירותכם

 
   


