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 לאחר ייבוש בדי פרווה כמו מגבות חדשות, מומלץ לבצע מחזור שטיפה עדינה         כדי לוודא שכל



 תיאור כפתורים
 

 כל הכפתורים של המכונה והצג מסך ממוקמים יחד בפאנל הקדמי.
 

, משקל מומלץ וס מחזורי, גמישות זמניםת, סטאט: מראה את הכוונון )כפתור מהירותצוגה
ההגדרות יכולות להשתנות בשימוש בכפתורים  מקסימלי, רמות ייבוש, נעילת ילדים, תכנית ניקוי(.

 מתחת.
 

 
 

 כפתורים )משמאל לימין(:            כפתור הפעלה/עצירה:            תכנית כביסה:          כפתור 
 כפתור בחירת מהירות          כדי להפעיל ולעצור מחזורי       כדי להחליף בין כביסה          

 כפתור בחירת אופציה                       ייבוש הפעלה או כיבוי                              פעולה.-
 אופציה כפתור אישור בחירתובחירת תכנית, ניתן לסובב                                                        

 כפתור דחיית קוצב זמן                               לימין או לשמאל. אינו מסתובב                     
 כפתור ייבוש                              בזמן שהתכנית כיבוס והמכונה                      

 פועלת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . שימוש במכשיר לשטיפה:4
 
 כנת הפריטים לשטיפהה 1.4
 
 חלקו את הפריטים לשטיפה לפי סוג בד ואמידות צבעם .1
שטפו פריטים לבנים וצבעוניים בנפרד. פריטים צבעוניים חדשים צריכים להישטף בנפרד בפעם  .2

הראשונה. בדרך כלל, פריטים נושאים תגית עם הוראות שטיפה. להלן תיאור קצר של הסמלים 
 המוצגים על גבי התווית:

 

 
 
 

 אזהרה!
 

 נא לא לשטוף פריטים עם מכפלת פרומה, או פריטים פרומים למחצה כיוון שהם יכולים 
 להיפרם.

  פריטים לא קשורים לכביסה הנמצאים במכונה יכולים לגרום נזק לבגדים או לחלקים
במכונת כביסה. לכן: הפכו את הכיסים כלפי חוץ, הוציאו חישוקים מווילונות או עטפו 

 אותם ברשת.
 ו פריטים קטנים )חגורות, מטפחות, גרביים, חזיות מרופדות וכו'( בשקית קנבס. כבס

 הדקו לחצנים ורוכסנים, ותפרים על כפתורים רופפים.
  השימוש בחומרי ניקוי מודרניים והטמפרטורה המתאימה להם היא בכלליות כדי להסיר

ט כדורי כתמים מבדים. אך עם זאת, כתמים קשים כמו דשא, פירות, ביצה, דם, ע
תלוי בסוג הבד, יש מספר רב של וכדומה, צריך להישטף ולהיות מטופל לפני הכביסה. 

. בכל המקרים, כתמים צריכים להתנקות לניקוי כתמים קשיםומוצרים פרסומות 
 בראשונה, כיוון שככל שהכתם יותר ישן, יותר קשה להסיר אותו.

 הביא לתוצאה של נזק לפריטי סירוב להיענות לכללי סמלי השטיפה המוצגים יכולים ל
 הכביסה.

 
רק צמר שמסומן כצמר חדש לחלוטין, עם הסימן )להדביק!!!( , או מסומן "נבדק לכיווץ" או : צמר

"פריט לשימוש במכונה" יכול להישטף במכונת כביסה בתכנית הספציפית לסמל. סוגים אחרים 
 של צמר צריכים להישטף ידנית או בניקוי יבש.

 
 



 דלת:פתיחת ה 2.4
 

 המכונה פועלת על פי מערכת בטיחות שמונעת מהדלת להיפתח בזמן שהמכונת כביסה בפעולה.
נא לבדוק שכל המים במכונת כביסה רוקנו מהמכל ושהמכונה הפסיקה לעבוד לחלוטין  .1

 ואינה מסתובבת.
 

 אזהרה!

 יהיה ניתן לפתוח את הדלת רק  -אם בזמן הפעילות של המכונה, הפריעו לפעילותה
דקות מרגע העצירה. תלוי בטמפרטורה בה נמצאת המכונה בה היא היתה  3-11 לאחר

 במהלך השטיפה.
 

 אזהרה!
 אם המכונה פעלה בטמפרטורה גבוהה. המים עדיין יכולים להיות רותחים

 נא לא לפתוח את הדלת אם עדיין יש מים במיכל!
 

 הכנת הפריטים לשטיפה 3.4
 

ותר יעיל מבחינת כלכלית לכבס פריטים/בדים לפי זה י על מנת לחסוך בחשמל,ככל האפשר, 
התכולה המלאה של המכונה. יש לנער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה, ולשים פריטים קטנים 

וגדולים לסירוגין. מומלץ לשקול את כובד הפריטים בפעמים הראשונות של הכיבוס, ולאחר מכן 
 להישען על ניסיונכם הקודם. 

 
 שטיפה:הכנסת הפריטים ל 4.4
 
פתחו את הדלת והכניסו את הפריטים, ניתן להפריע במהלך שהמיכל מסתובב, כשהפריטים  .1

 רצוי להכניס ביחד. -מופרדים ולא קשורים אחד בתוך השני. אם אפשרי, פריטים גדולים וקטנים
של כביסה לכל שטיפה. אם  קילו 6 עדכאשר בוצעה ההוראה הקודמת, ניתן להכניס פריטים   .2

קל זה, תוצאת השטיפה תהיה נמוכה בהרבה ותיתכן אפשרות של כשל בתפקוד חרגתם ממש
 המכונה.

 , זה יותר יעיל מבחינה כלכלית לכבס תכולה מלאה של המכונהחשמלעל מנת לשמור על ה .3
על פי המשקל המפורט מקודם ולפי "תכנית השולחן"  בפריטים שפורטו בהוראה הקודמת.

 המפורטת לפני כן בהוראות אלו.
ו את הדלת ודחפו אותו עד לנקודה שהיא נסגרת לחלוטין ואתם שומעים "קליק" בסגירה. סגר .4

 שימו לב שלא נתקעים פריטים בין הדלת לבין אטם הגומי.
 אזהרה!

 ייבוש להתחיל -סת בטיחות מונע מהמכונת כביסהואם הדלת לא סגורה לחלוטין, ו
 לפעול.

 זת מביאה לתוצאות פחות ם: תכולה מופרנא לא למלא את המכונה עד למקסימו
 השטיפה. טובות של

 
 הכנסת חומרי ניקוי ותוספים: 1.4
 

 תאים, המסומנים בסמלים הבאים 3-תכולת המגש מחולק ל
 

 ניקוי לפני שטיפה חומר 
 

 חומר ניקוי עיקרי 
 



למרכך הבדים, עמילן, תוספים וכדומה )לדוגמא: חומר טיפולי(. התוספים מתווספים 
 וטומטית במהלך השטיפה הסופית.למיכל הכביסה א

 
יש לו ריח חריף של חומר ניקוי. על מנת לשים אותו בפנים, החלקה של התא העיקרי )השני( 

 כוונו את זה לכיוון הכניסה ואז שפכו את התכולה.
 בהתאם להוראות המומלצות ב"תכנית השולחן",

 שימו את חומר הניקוי וכל תוסף אחר בתא
 פה.לפני תחילת תכנית השטי

 
 לעולם אין למלא עם חומרים מעל למקסימום

 אחרת, התאים יתרוקנוהמותר לפי הסימון בתא. 
 מהר מידי.

 
 לפני שפיכת תוספים לתאים, דללו מעט עם מים
 על מנת לוודא שהם לא יתפסו בדפנות היציאה.

 
 השתמשו רק עם חומר ניקוי עם רמה נמוכה של

 ייבוש.-קצף שמתאים לשימוש במכונת כביסה
 

 המים, קשיותכמות חומר הניקוי צריך להיות בהתאם לרמת 
 הם.וכנסים למכונה, ורמת הלכלוך שיש ללסוג ואיכות הבדים והפריטים המ

 .האופטימלית וניקוי בכמותהחומר צריכת זה ייתן את אפקט הניקיון הרצוי עם 
 

 ,המים שיותרמות של ק 4ה הרצויה היא לפי בחומרי ניקוי בחבילות, המנ
 .תקילו כביסה, ברמת לכלוך בינוני 4-1בהתאם למשקל של 

 המים מחברת המים שלכם. בקשו מידע על רמת קשיות
 

 רמת חימום המים:

 
 

 מנת אבקת חומר ניקוי: 4.4
 

 כביסה עם רמת לכלוך נורמלית:
 בחרו תכנית בלי שטיפה מקדימה. .1
 חומר העיקרי.שפכו את כמות אבקת הניקוי הכתובה על האריזה לתוך התא של ה .2

 
 כביסה עם רמת לכלוך גבוהה:

 בחרו תכנית עם שטיפה מקדימה. .1
 3/4-שימו רבע מהכמות המומלצת של חומר הניקוי בתא של חומר הניקוי לפני שטיפה, ו .2

 מהכמות המומלצת של מנת השטיפה הקשיחה לבד כותנה.
 
 



 אזהרה!
 

 סינתטי, השתמשו  כביסה עדינה מבדאם לא כתוב כמות המנה המומלצת שיש לשים, ל
 כביסה מבד כותנה קשיח.ממנת הכמות המומלצת כדי לכבס  2/3עד  1/2-ב

  רק חומרי ניקוי טבעיים מומלצים לצמר, צריכים להיות בשימוש תכנית שטיפת צמר
 בלבד.

 פי הוראות היצרן של חומר הכביסה/ניקוי.השתמשו במנה המומלצת ל 
 

 מנה של חומר נוזלי: 4.4
 

וזל לתוך כף המדידה המגיע עם בקבוק נוזל הניקוי ושפכו זאת לתוך שפכו את כמות הנ .1
התוף המסתובב של המכונה, או שימו בתוך התא העיקרי שבמגש חומרי הניקוי, לפי 

 הכמות הנכונה.
 הסמן האדום בתוך התא, נועד לאינדיקציה נכונה של כמות הנוזל ניקוי שיש לשים. .2

 
 אזהרה!

 
 עיקרית.רק לשטיפה בשימוש, לפי הכמות המומלצת של היצרן,  נוזל חומר הניקוי יכול להיות

 לדוגמא: לכל תכניות השטיפה ללא שטיפה מוקדמת.
 
לפי הכמות המומלצת  חומר נגד כתמים ניתן לשים לתא לפני שטיפה ולתא השטיפה העיקרי 

 של היצרן. שימו את חומר הניקוי קודם כל בתא הרצוי, ולאחר מכן את חומר ניקוי הכתמים.
 

 ותפקוד:שטיפה תכנית  4.4
 

המלצה על בחירת תכנית שטיפה נכונה בהתאם לסוג הבד, קראו על "תכנית השולחן", 
 המגיע בדפי הוראות אלו.

 
 תכנית שטיפה:על כפתורי המסך ובחירת  הלחיצ 4.14

 
 ללחוץ על המסך ובחירת תכנית שטיפה, בצעו כאמור:

 
 ייבוש.-סובבו את הידית לכל כיוון. זה מפעיל את מכונת הכביסה .1
בחרו את תכנית השטיפה. הזמן הנותר לסוף תכנית השטיפה והמשקל המומלץ   .2

המקסימלי לפי התכנית מופיע לחילופין על הצג. הסמלים על הצג מוארים על מנת 
 לזהות את המידע המוצג.

ברירת המחדל של המהירות מופיע. ההגדרות הראשונות יכולות להשתנות על ידי  .3
 שימוש בכפתור שמתחת לרצף כפתורי המהירות.

 

נקבע, לא יהיה מחזור סיבובי והתכנית תיעצר כשהמכל  אם כפתור המהירות  .4
יפה תיגמר כאשר יהיה מלא. אם ערך זה מוגדר, לא יבוצע סיבוב אחרון ותכנית השט

 יהיה מים במכל.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כפתורים מימין לשמאל: 

- START PAUSE- התחלה הפסקה 
- CONFIRM OPTION – אישור אופציה 
- OPTION SELECTION- בחירת אופציה 

 
כאמור מלמעלה  כפתור בחירת אופציה, יכול להיות לבחירת האופציות הבאות )הכתוב .1

 למטה(:
דקות בטמפרטורה של  24-מוסיף שלב לפני השטיפה העיקרית, נמשך כלפני שטיפה: 

 מעלות צלזיוס. מתאים להכיל פריטים שבעיקר מלוכלכים. 31
מעלות צלזיוס, ושלב השטיפה  44-המקסימום. הטמפרטורה משתנה ל אינטנסיבי:

ניקוי. מתאים לפריטים עדינים הר מתארך להעלות את האפקטיביות של האנזימים בחומ
 אך מלוכלכים. 

 פריטים פחות מקומטים וקלים לגיהוץ. גיהוץ קל:
 מגביר את כמות המים לשימוש הכיבוס והשטיפה. תוספת מים:

אופציה זו מוסיפה שטיפה לתכנית הכביסה  אקסטרה שטיפה:אופציה אלטרנטיבית, 
 שנבחרה.
ביסה. הסמל מואר לגמרי במשך תקופת תכנית מוריד את משך זמן מחזור הכ זמן כיווץ:

הכביסה הנבחרת. ברגע שהאופציה נבחרה, משך מחזור הכביסה יכול להיות מופחת 
לתווך מוגדר וגם להגדרה מינימלית, ואז לחזור למשך הזמן הראשוני על ידי לחיצה 

 חוזרת על הכפתור.
ם לכמות קטנה של מפחית את זמן מחזור השטיפה. מתאי מהיר: אופציה אלטרנטיבית,

 כביסה עם לכלוך ברמה קלה.
נקבע אם הזמזם ישמיע וגם אם לא ישמיע קול בסוף המחזור. המכונה מגיעה זמזם: 

 עם כפתור פעיל של הזמזם.
על מנת לאשר את האופציה שבחרתם, פשוט לחתו על כפתור ה"אישור אופציה" והאור  .2

 של הכפתור יישאר פעיל.
ה, פשוט חזרו לאופציה שבחרתם על ידי כפתור הבחירה על מנת למחוק אופציה שנבחר .3

כדי לבטל את כל האופציות שנבחרו מקודם בפעם  ו על כפתור "אישור אופציה".צולח
 שניות. 4אחת, פשוט לחצו לחיצה ממושכת על כפתור "אישור אופציה" למשך 



טית זה מוחלף אוטומכפתור הזמזם מוחזק על מצב "פעיל" או "כבוי" למחזור עוקב.  .4
 ל"כבוי" אם נבחרה תכנית של שטיפת לילה.

 
 

DELAY TIMER SYMBOL-  סמל דחיית שעון 

START PAUSE SYMBOL- סמל התחלה הפסקה 

START PAUSE – התחלה הפסקה 

DELAY TIMER BOTTON – כפתור דחיית שעון 

 
כפתור דחיית שעון יכול להיות לחוץ בעקביות על מנת לבחור את הזמן בו תכנית  .1

יסה תסתיים. הזמן הנותר לפני סיום המחזור מחושב על פי משך הזמן הכב
הראשוני של מחזור השטיפה/ייבוש. ההגדרות הנבחרות )טמפרטורה, מהירות, 

ואופציות( שיכולות להפחית או להאריך את זמן המחזור הראשוני, ודחיית הזמן בו 
 להוסיף לפני שמחזור הכביסה מתחיל.המשתמש רוצה 

 הגדרת כפתור דחיית השעון, הסמל על הצג נשאר פעיל.אחרי בחירת  .2
על מנת לבטל את כפתור דחיית שעון, המשיכו ללחוץ על הכפתור באופן עקבי עד  .3

 .4שעל הצג מופיע 
סמל התחלה הפסקה, מהבהב עד שהמחזור מתחיל. אחרי שהמחזור מתחיל,  .4

 הסמל נשאר מואר.
 

 התחלת תכנית השטיפה: 13.4
 

שטיפה אחרי בחירת ההגדרות האישיות, לחצו על כפתור להתחיל את תכנית ה .1
 ההתחלה הפסקה.

ברגע שהמחזור התחיל, על הצג מוצג את משך הזמן שנותר לפני סיום המחזור וסמל  .2
 ההתחלה הפסקה על הצג נשאר מואר.

במהלך פעילות המכונה ששוטפת/מייבשת לפי התכנית שנבחרה, הסמלים המזוהים עם  .3
 נית נשארים מוארים:הביצועים הקודמים בתכ

 פהשטי, כיבוס, שטיפה מקדימהמחזור הסמלים: 
 .ייבושו סיבוב אחרון, פה

 
                           

 
 

 
 
 

 

 



 הפרעה או שינוי של תכנית השטיפה: 14.4

 תכנית השטיפה במהלך תהליך, ניתן להפריע בכל רגע:

  PAUSEת המילה שניות: הצג יראה א 3-לחצו על כפתור "התחלה עצירה" למשך כ .1
למשך שנייה, יחד עם הזמן הנותר לסוף התהליך )למשך שניה(. כפתור 

על ידי לחיצה על כפתור  יעצרזקים. תכניות יכולות להההתחלה/עצירה יואר בהב
 הגדרת התכנית/טמפרטורה בזמן שהתהליך באמצע.

: כדי לשנות את תכנית השטיפה, פשוט סובבו את הידית כדי לבחור תכנית חדשה  .2
אין צורך להגדיר את המכונה למצב של עצירה. התהליך החדש יסתיים עד הסוף, 

כשהוא יתחיל מהתחלה. אם המכל כבר התמלא לחלוטין במים במהלך הסיבוב 
 הקודם, המים לא יילקחו מחדש לתכנית החדשה.

 עצירה שוב.-כדי לאתחל את התהליך, לחצו על כפתור ההתחלה .3

 סיום התכנית: 11.4

( יופיע על הצג וה"זמן ENDהמילה "סיום" )תכניות שטיפה/ייבוש מסתיימות באופן אוטומטי. 
 הנותר" שמואר, ייכבה. 

 כבו את המכונה על ידי סיבוב הידית של התכנית למצב כבוי. .1

 הוציאו את הכביסה מהמכונה.  .2

השאירו את הדלת פתוחה באופן חלקי על מנת שהחלק הפנימי של המכונת  .3
 וש תתייבש. כביסה/ייב

 סגרו את ברז המים של המכונה. .4

אם במהלך הגדרת שלב המהירות העיקרי של התהליך, ה"לא סיבוב" נבחר להיעצר 

המילה  –, בסוף תכנית השטיפה (4)המהירות נמצאת במצב  עם מכל מלא 
והאור של כפתור המהירות  4( יופיע על הצג, ביחד עם מהירות STOP"עצור" )

 יידלק.

ך עם השאיבה והסיבוב, לחצו על כפתור הגדרת הסיבוב פעמיים. המכונה כדי להמשי
תאתחל מחדש את מחזור השאיבה והסיבוב. כדי לבחור את מהירות הסיבוב 

: השאיבה תתבצע ללא 4הדרושה, לחצו על הכפתור עד שהצג יראה על מהירות של 
 סיבוב.

  נעילת ילדים: 14.4

טמפרטורה, מהירות ומחזור הכביסה/ייבוש  כשפעולה זו פעילה, שינוי אופציות,. 1
 לא יתאפשר במהלך המחזור.

  

 

 

 

 



כדי להפעיל את נעילת הילדים, לחצו על כפתור בחירת אופציה ולחצו על זה זמן  .2
 שניות. 3ממושך. לחצו גם על כפתור האישור אופציה למשך 

 . סמל נעילת הילדים יואר על מנת להראות שהפעולה פעילה.3
 על אותה הפרוצדורה על מנת להפסיק את הפעולה. . חזרו4
 

  פתיחת המכונה במצב חירום: 4.14
 

 במצב של כישלון בהפעלה, הדלת שנפתחת היא זו שמתחת למכונה , בשימוש עם
 מערכת שחרור מכני שמופעלת על ידי

 דוושה.

 סובבו את הידית למצב כיבוי 
 והוציאו את התקע של המכונה

 מהשקע.

 (4.4)ראו סעיף  ייבשו את המים 

 משכו את הדוושה למטה ופתחו את 
 הדלת.

 
 אזהרה! סכנה.

 לפני פתיחת הדלת, בדקו שהמכונה
לא מכילה מים רותחים וחומרי ניקוי שיכולים להישפך החוצה ולגרום לפציעה כשהדלת 

 נפתחת.
 

 אזהרה!
 לא לפתוח את הדלת בשימוש של דוושת החירום למטה בזמן שהמכונה מסתובבת.

 

 שימוש המכונה לייבוש. 5
 

 כללי: 1.1
 

במהלך מחזור ייבוש, ברז המים חייב להיות פתוח וצינור הביוב צריך להיות ממוקדם 
 בדיוק במקום הנכון לשפיכת המים.

 ייבוש בלבד. -המכונה יכולה להיות מוגדרת לשטיפה בלבד, ייבוש בלבד ושטיפה
את המצב ממצב של שטיפה למצב  ייבוש, המכונה מחליפה באופן אוטומטי-בתכנית השטיפה

 של ייבוש, ללא צורך ללחוץ על הכפתורים )בסוף השטיפה( כדי לסיים את המחזור במלואו.
 

 שימו לב

 .רק כביסה יבשה וכיסויים שכובסו במצב מימי ויכולים להתייבש 

  לא לייבש בדים יבשים שעברו ניקוי יבש או שהיו להם כתמים וניקו אותם עם חומר
או צמר מעורב עם בד שיכולים להתכווץ בגלל החום, בדים מאוד עדינים כימי, צמר 

כמו משי או וילונות סינתטיים, או בדים שיכולים בקלות לאבד סיבים וחוטים כמו חוטי 
 .יםאלסטי יםצמר, ריפוד או שטיחים שיש בהם חומרים מקציפים או חומר

 קילו  4על  ייבוש שמוכנסת למטרת ייבוש לא תעלה-כביסה במכונת כביסה
ייבוש בנויה לתת את התוצאות הטובות ביותר שלא עולות -המכונת כביסה. במשקלה

 קילו במשקלם במשקל יבש. 4על 

  כשתכנית שטיפה לבדים אמידים מתבצעת , ייבוש אוטומטי מתבצע בטמפרטורה של
 מעלות צלזיוס )ייבוש רגיל(. 44

  מעלות  44בטמפרטורה של בתכנית שטיפה לבדים עדינים, ייבוש אוטומטי מתבצע
ייבוש אוטומטיים,  תכנית הייבוש תלויה -צלזיוס )ייבוש עדין(. בתכנית של שטיפה

 בבחירת תכנית הייבוש.

  .בתכנית ייבוש בלבד, הכביסה קודם כל צריכה להיות שטופה ולעבור סחיטה 



 מגבת אריג, תכנית ה"שטיפה" צריכה  -אחרי ייבוש של פריטים מלאים במיוחד כמו
היות מבוצעת כך שכל בד שנשאר מהפריטים לא יישארו במכונה, ולא יישארו על ל

 הבגדים בכביסה הבאה.
 חשוב!

מעלות צלזיוס או כל בד  44לא לייבש בדים עדינים שלא יעמדו בטמפרטורה של 
 שלא יעמוד בטמפרטורה אותה תבחרו.

 תוספת ייבוש 5.1.1
 כנית ייבוש קצרה. אם הכביסה עדיין לחה בסוף התכנית, הגדירו ת 

 אל תייבשו יתר על המידה, זה עלול לגרום לקמטים או כיווצים בבגדים. אזהרה!
 

 תכנית שטיפה וייבוש: 1.2
 

שטיפה וייבוש אוטומטי יכולים להתבצע בתכנית לבדים אמידים )כותנה וצבעים( ובתכנית 
ת לאחר לבדים סינתטיים/עדינים. אם נבחרה תכנית שטיפה לצמר, שטיפה אוטומטי

 התכנית לא יכולה להיות מוגדרת. 
קילו של כותנה או  4-לא יותר מלשטיפה אוטומטית וייבוש, כמות הכביסה יכולה להיות 

 קילו של בד סינתטי. 2
אם תכולת השטיפה או הייבוש הוא יתר על המידה שניתן להכיל כאמור לעיל, תכנית 

אחרי השטיפה ומיובשת  2-ת לשטיפה+ייבוש לא מומלצת. התכולה צריכה להיות מחולק
 חלקים. 2-ב

 , יש לבצע על פי ההוראות הבאות:  ייבוש-כדי להגדיר תכנית שטיפה
 בתכנית השטיפה ועשו שינויים בפרמטרים הבאים:בחרו  .1
לחצו על כפתור הייבוש כדי להגדיר את זמן הייבוש הדרוש. הצג יראה את המספר  .2

 4:44-שאחר כך ירד בהדרגה ל ת(שעו 2:44המקסימלי של הזמן שאפשר להגדיר )
 שעות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

של בד עדין מעלות( או טמפרטורה  44גם אם הייבוש יהיה על טמפרטורה נורמלית ")
 יהיה תלוי בהגדרת תכנית השטיפה שהוגדרה לפני כן.מעלות(,  44)

לשלב ברגע שהמחזור ייכנס  מרגע שזמן הייבוש הוגדר, הסמל על הצג יהבהב: הוא יואר
 הייבוש שלו.

 
 
 
 
 



 :תכנית ייבוש בלבד 1.3
 
 כבו את המכונה על ידי סיבוב ידית כפתור התכנית של שטיפה/ייבוש למצב כבוי. .1
 44סובבו את הידית לתכנית הייבוש הדרושה: ייבוש אינטנסיבי: לייבוש נורמלי )  .2

ה עם איזה מעלות(. כדי למצוא איזה סמל מזוה 44מעלות(, או ייבוש עדין: לבד עדין )
 תכנית ייבוש, התייחסו לתכנית השולחן שמסופק ביחד עם המכונה.

קבוע כדי להגדיר את משך זמן הייבוש הרצוי )ראו  לחצו על כפתור הייבוש באופן  .3
 סעיף קודם(.

עצירה" כדי להתחיל את תכנית הייבוש. הצג יראה את -לחצו על כפתור "התחלה  .4
 הזמן הנותר וסמל הייבוש יואר.

 לבשימו 

  מכיוון שלא הוגדרה תכנית ייבוש לפני כן, אין שום אילוץ לבחירת תכנית ייבוש
)נורמלית או עדינה(. זכרו שייבוש נורמלי מומלץ לכותנה ובגדים צבעוניים, וייבוש 

 עדין מומלץ לבדים סינתטיים ועדינים.

  של  קילו 2קילו של כותנה או  4 לא יעלה עללתוצאות ייבוש טובות, תכולת הכביסה
 בד סינתטי.

 
 הפרעה או שינוי של תכנית הייבוש: 1.4

 
 ניתן להפריע לתכנית הייבוש באמצע, על ידי אותה פרוצדורה של תכנית השטיפה. .1
כדי לסיים את התכנית ולהוציא את הכביסה, מומלץ קודם כל לתת לתכולה להתקרר.  .2

את המכונה דקות. אתחלו  24השתמשו בכפתור הבחירה כדי להגדיר זמן ייבוש של 
 כמתואר לעיל, והכביסה תהיה מוכנה ליציאה.

 
 תכנית ניקוי: 1.1

 
לניקוי רגיל  ניקויכדי להשאיר את המכונה במצבה היעיל ביותר למשך זמן, יש לה תכנית 

 במסלול ייבוש, על מנת להסיר פלומות שנשארו.
 

ר שתכנית יואר על הצג כדי להזהי הניקויאחרי מספר מסוים של מחזורי ייבוש, סמל  .1
תסתיים. האור ייכבה הניקוי זו אמורה לרוץ. אור האזהרה יישאר דלוק עד שתכנית 

 בסיום התכנית.
 , נא עשו כאמור:הניקויכדי לבצע את תכנית  .2

 ודאו שתוף הכביסה ריק לחלוטין וסגרו את הדלת. .א
)ראו את תכנית הניקוי לתכנית המוגדרת  הניקויהפעילו את הידית של תכנית  .ב

 ת(.לפי הידי
 לחצו על כפתור ההתחלה/עצירה. .ג

 יכולה גם להתבצע כשהסמל על הצג לא מואר.הניקוי תכנית 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ניקיון ואחזקה:6
 

 חשוב! לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או אחזקה, התקע צריך להיות מחוץ לשקע.
 

 ניקוי הסביבה שמחוץ למכונת כביסה 4.1
 

 ונת כביסה שלכם להיראות טוב יותר.ניקוי רגיל, ניקוי יסודי יגרום למכ 

 .נקו את המכונה מבחוץ עם סבון ומים בלבד, לאחר מכן ייבשו ביסודיות עם בגד יבש 

  .האזורים מפלסטיק צריכים להיות בניגוב של בגד לח בלבד 

  אל תשטפו עם פריט מחודד, אל תשתמשו עם חומרים ממיסים או חומרים שיכולים
 נת כביסה.לשרוט בגלל שהם מזיקים למכו

 .מסיבת בטיחות, לעולם אל תרססו על המכונה עם חומר המכיל סילון ומים 
 

 ניקוי תוף המכונה: 4.2
 

  הסירו כל כתם של חלודה מהתוף בשימוש של חומר המיועד להסרת חלודה על
 פלדה, או נייר זכוכית מיוחד למקרה מאוד יוצא דופן וקשה.

 של חומר להסרת אבנית המכיל  יוחד ומוכרהשתמשו רק בסוג מ להסרת אבנית
 למכונת כביסה. קורוזיה-אנטי

 .תמיד עקבו אחר ההוראות לשימוש והמינון הנכון 

  לאחר הסרת אבנית או חלודה מתוף המכונה, עשו מספר מחזורי שטיפה כדי
להסיר את כל שאריות החומצה שיכולים להזיק למשטח. לעולם אל תשתמשו 

קיטור שיכול להצית שריפה בשילוב עם ה וןבמנקים המכילים ממיסים. ישנו סיכ
 פיצוץ. לגרום לו

 
 ניקוי הדלת: 4.3

 
בדקו באופן רגיל שאין סיכות נוי, כפתורים, ציפורניים או סיכות מחט שנמצאות בקיפול 

 הדלת.
 

 

 
 ניקוי משאבת הביוב: 4.4

כולים צריך ניקוי רק אם נתקעו בו כפתורים, סיכות, או פריטים דומים הימשאבת הביוב 
 לגרום לכך שהמים לא יכולים להישאב החוצה.

 במקרה כזה, המשיכו כמתואר:



 הוציאו את התקע של המכונה מהשקע החשמלי. .1
 תלוי בדגם המכונה, המשיכו כך: .2

השתמשו במברג קטן כמנוף להוציא את התקעים הנראים  –דגם בנוי/מוסווה 
 משאבה.בתמונה, סובבו את הבסיס כלפי מטה כך שתהיה לכם גישה ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכניסו מברג קטן לחתך בקדמת הבסיס, אחר כך הניפו כלפי מעלה עם  -דגם עומד
המברג כדי לשחרר את החלק העליון של הבסיס מהארון שלו. הטו את הבסיס 

 קדימה בעדינות ומשכו אותו קדימה כדי להוציא אותו לחלוטין.
 

 
 

 "Aהוציאו את צינור הביוב " .3
ור חם, המים חמים או רותחים. הציבו מכל קיבול על הרצפה אזהרה: אם הצינ

 " כדי לשחרר את המים החוצה. Bוהוציאו את פקק "
 תלוי במידת המים במכונה, ייתכן ותצטרכו לרוקן 

 את כלי הקיבול מספר פעמים. 
 כשאין יותר מים היוצאים מהחור, 

 סגרו את הצינור שוב על ידי החזרת
 " למקומו.Bהפקק " 
 
 
 
 
 

 " על ידי סיבובה Dהבריגו החוצה את משאבה " .4
 שמאלה. נקו את המשאבה והוציאו כל חפץ זר.

 ", וודאו שהגלגלEכמו כן, בדקו את התוכן של " 
 המניע מסתובב בחופשיות.  

 יש להוציאו.  –כל חפץ זר 
 
 
 
 
 



 החזירו בחזרה את המכסה למשאבה. .1
 בטחו את ביוב הבית על ידי החזרת התקע

 ".C" לתוך מקום
 שימו את הבסיס כדלקמן:תלוי בדגם, 

 הכניסו את תחתית הבסיס -דגם בנוי/מוסווה לחלוטין
 קודם. דחפו אותו קדימה לארון והבריגו את הברגים

 בחזרה. 
 שימו את תחתית הבסיס קודם, ודחפו אותו -דגם עומד

 לקראת הארון עד שהוא משתחל למקום. 
 
 
 

 איתור וטיפול בבעיות:
 

ציוד חשמלי. מטעמי בטיחות, כל פיקוח ם הרגולציה הרלוונטית לבטיחות יע עמוצר זה מג
טכני או תיקון צריך להיות בתיאום ובביצוע של צוות מיומן, על מנת למנוע כל סכנה 

 למשתמש.
 

אם המוצר לא עובד, לפני שתתקשרו לצוות המכירות, כדי למנוע עלויות מיותרות, בדקו 
 ול בבעיות" הבאה:בעצמכם את ביצוע רשימת "טיפ

 
 בדקו זאת: -המוצר אינו נדלק .1

 התקע נמצא בתוך השקע. -
 הדלת סגורה באופן בטיחותי. -
 כפתור "הפעלה/עצירה" לחוץ. -

 
 בדקו זאת: -המוצר אינו ממלא מים .2

 התקע נמצא בתוך השקע. -
 הדלת סגורה באופן בטיחותי. -
 ברז המים פתוח. -
 פילטר צינור המים אינו מזוהם. -
 ם אינו לכוד או עם עיקול.צינור כניסת המי -

 
 בעל תפקוד לקוי. -אין מים נראים לעין בתוף הכביסה .3

דרגת המים מתחת לרמת הזכוכית בדלת בגלל שימוש מועט מידי של מים 
 כשהוא בשימוש של אותו כיבוס ושטיפה.

 
 בדקו זאת: -המים אינם נשאבים החוצה .4

 צינור השאיבה אינו מעוקל. -
 משאבת הניקוז אינה מלאה. -

 
מים אינם נשאבים החוצה אחרי תכנית שטיפה אחרונה בבדים עדינים ושטיפת ה .1

זה לא ליקוי בתפקוד. עצרו את התענית אחרי תכנית השטיפה כדי למנוע  – צמר
 קמטים בבדים.

 
בדקו את סוף צינור הניקוז אם הוא לא  -ם נשאבים ויוצאים מים באופן תמידיימ .4

 יורד יותר מידי למטה לכיוון הביוב.

 



 
 בדקו זאת: -רעידות חזקות מידי בזמן שהמכונה מסתובבת .4

 המכונה נמצאת על השלב הנכון. -
 המכונה לא נמצאת קרוב מידי לקירות או למוצרי מטבח אחרים. -
 חלק פנימי במכונה לא רועד ומורכב כמו שצריך. -

 
 בדקו זאת: -מהמגירה שיוצאיותר מידי קצף במיכל  .8

 אוטומטיות ולא לכביסה ידנית.חומרי ניקוי מומלצים למכונות כביסה  -
 הכמות היא לפי חוברת ההוראות ולא מעבר. -

 
 בדקו זאת: -מים על הרצפה .4

 צינור הניקוז ממוקם טוב ואינו רופף. -
 סופו של צינור הניקוז ממוקם כראוי. -

 
בדקו שמגירת  -לא נעשה שימוש מלא במרכך או שנשאר יותר מידי מים במיכל .14

 שצריך ואינה מלוכלכת.מוכנסת בדיוק כמו חמרי הניקוי 


