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این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر 

و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما 

متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.
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دستورالعمل های ایمنی
دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا 

آسیب هایی است كه نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است.
این دستورالعمل ها به بخش های ‘هشدار’ و ‘احتیاط’ تقسیم شده اند که در زیر توصیف شده 

اند.

این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی 
ایجاد کنند.  بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را 

دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

هشدار
این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت 

های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

احتیاط
این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحت 

های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

هشدار
برای جلوگیري از  انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحت یا سوختگی افراد 

در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت كنید:

کودکان حاضر در خانه
این دستگاه برای استفاده توسط افرادی )از جمله کودکان( که قابلیت های فیزیکی، حسی 

یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را 
ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول 

حفظ ایمنی آنها است. مراقب كودكان باشید تا با دستگاه بازی نكنند.
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نصب
اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، بخشی از آن باز شده است یا قطعات معیوب یا  •

ناقص از جمله کابل یا سیم آسیب دیده دارد هرگز آن را روشن نکنید.
این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود. •
شیلنگ تخلیه را برای جلوگیری از جدا شدن محکم کنید. •
اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با  •

شركت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
مطمئن شوید که دوشاخه به طور کامل در پریز فرو رفته است. •
دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا  •

محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا 
دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.

روزنه های تهویه نباید به وسیله فرش مسدود شوند. •
دستگاه را به پریزهای چندتایی یا سه راهی نزنید. •
این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. در صورت بد کار کردن یا خرابی، اتصال زمین  •

خطر برق گرفتگی را با ایجاد یک مسیر دارای حداقل مقاومت در برابر جریان الکتریکی 
کاهش خواهد داد.

این دستگاه مجهز به کابل برق  دارای هادی اتصال زمین و یک دوشاخه  است. دوشاخه  •
برق باید مطابق قوانین و مقررات شركت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
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اتصال نامناسب هادی مجهز به اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. اگر در  •
مورد اینکه اتصال زمین دستگاه درست انجام شده است شک دارید با برق كار یا تكنسین 

مركز خدمات مشورت كنید.
کابل برق داده شده به همراه دستگاه را دستکاری نکنید. •

عملکرد
برای فشار دادن یا جدا کردن یک واحد عملیاتی از اشیاء تیز مانند دریل یا سنجاق استفاده  •

نکنید.
مواد قابل اشتعال مانند کرک، کاغذ، قالیچه، مواد شیمیایی و غیره را در زیر و اطراف  •

دستگاه قرار ندهید.
از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید. •
دستگاه را با درب باز رها نکنید. ممکن است کودکان از درب آویزان شوند یا به داخل  •

دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت شود.
از شیلنگ نو یا شیلنگ ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده از شیلنگ های کهنه  •

ممکن است موجب نشتی آب و در نتیجه خسارت مالي شود.
برای آزاد کردن فشار در شیلنگ ها و شیرها و برای به حداقل رساندن نشت در صورت  •

بروز شکست یا پارگی، شیرهای آب را ببندید. شرایط شیلنگ های ُپر کردن را بررسی 
کنید؛ پس از ۵ سال ممکن است الزم باشد عوض شوند.

وقتی دستگاه در حال کار است هرگز به قسمت های داخلی آن دست نزنید. منتظر بمانید تا  •
درام بطور کامل متوقف شود.

از قرار دادن، شستن یا خشک کردن اقالمی که با مواد قابل اشتعال یا انفجار تمیز شده،  •
شسته شده، آغشته شده یا آلوده شده اند )مانند واكس، واكس پاك كن، روغن، رنگ، گازوئیل، 
چربی زداها، محلول های خشکشویی، نفت، بنزین، لکه بر، تربانتین، روغن گیاهی، روغن 
خوراکی، استون، الکل و غیره( خودداری کنید. استفاده نامناسب می تواند باعث آتش سوزی 

یا انفجار شود.
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در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، کابل برق را بکشید و با مرکز ارتباط مشتریان  •
گلدیران تماس بگیرید.

از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال یا احتراق پذیر )اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی،  •
LPG، اسپری قابل احتراق، حشره کش، خوش بو کننده هوا، مواد آرایشی، غیره( در 

نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
در صورت نشتی گاز )ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره( به دستگاه یا کابل برق دست  •

نزنید و محل را فورا تهویه کنید.
اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زد، تنها بعد از آب کردن یخ از دستگاه  •

استفاده کنید.
همه مواد شوینده، نرم کننده ها و سفیدکننده ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید. •
با دستان خیس به کابل برق یا دكمه های دستگاه دست نزنید. •
کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید. •
هنگامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، دست، پا یا هر چیز دیگری را در زیر  •

ماشین لباسشویی قرار ندهید.
در حالت خشک کن نباید دستها را در داخل دیگ قرار دهید. •
مطمئن شوید که سیستم تخلیه به درستی کار می کند. اگر آب به درستی تخلیه نشود، کف  •

زمین محل شما ممکن است ُپر از آب شود.
اگر در حین خشک کردن، باز کردن در دستگاه باعث توقف دیگ پس از 1۵ ثانیه نشود،  •

فورا ادامه کار با دستگاه را متوقف کرده و با مرکز خدمات LG Electronics تماس 
بگیرید.
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از پریز و تجهیزات سیم کشی، برای کاربردهای باالتر از ظرفیت نامی آنها استفاده نکنید. •
اگر دمای هوا باال و دمای آب پایین باشد، ممکن است تقطیر رخ دهد و کف زمین خیس  •

شود.
آلودگی ها یا گرد و غبار روی نقاط تماس دو شاخه برق را تمیز کنید. •
تحت شرایط مشخص، گاز هیدروژن ممکن است در یک گرمکن آب که برای دو هفته یا  •

بیشتر استفاده نشده است تولید شود. گاز هیدروژن ممکن است تحت این شرایط قابل انفجار 
باشد. اگر آب گرم برای دو هفته یا بیشتر استفاده نشده باشد، با باز کردن همه شیرهای آب 

گرم و باز گذاشتن آنها برای چند دقیقه، از امکان صدمه یا جراحت جلوگیری کنید. این کار 
را پیش از استفاده از هر دستگاه برقی که به سیستم آب گرم وصل است انجام دهید. این کار 

ساده، باعث خواهد شد هر مقدار گاز هیدروژن ایجاد شده آزاد شود. از آنجاییکه این گاز 
قابل اشتعال است، در حین این کار سیگار نکشید و یا آتش روشن نکنید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه
در هنگام تمیزکاری دستگاه، دوشاخه برق را از پریز جدا کنید. •
بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز  •

بزنید.
از پاشیدن آب به بیرون یا داخل دستگاه برای تمیز کردن آن خودداری کنید. •
هنگام خارج كردن دوشاخه از پریز هرگز کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید  •

و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
تنها پرسنل خدماتی ماهر مرکز خدمات LG Electronics باید کارهای باز کردن، تعمیر  •

یا درست کردن دستگاه را انجام دهند. اگر دستگاه را به یک محل دیگر منتقل کرده و می 
خواهید نصب کنید با مرکز اطالعات مشتری LG Electronics تماس بگیرید.
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معدوم نمودن دستگاه
قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی آن را از برق بکشید. برای جلوگیری از استفاده  •

نادرست کابل را مستقیما از پشت دستگاه قطع کنید.
همه لوازم بسته بندی )مانند کیسه های پالستیکی و یونولیت( را از دسترس کودکان خارج  •

کنید. لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.
قبل از دور انداختن یا رها کردن این دستگاه درب آن را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن  •

کودکان یا حیوانات کوچک در آنها جلوگیری شود.

برای مدل دارای یک شیر
به شیر آب گرم وصل نکنید. •



۹

نصب
قطعات

درب

شیشه سختکاری شده

کشوی پخش کننده

پخش کننده سفید کننده

درام

پایه قابل تنظیم

شیلنگ تخلیه

شیلنگ آب ورودی

1

2

3

4

5

6

7

8

 

لوازم جانبی

بست كمري)انتخابی(
یا یا یا

پیچ پوشش ضد موش )اختیاری( پوشش ضد موش )اختیاری( شیلنگ تخلیه  2 شیلنگ آب ورودی
)گرم + سرد(

صورت ظاهری و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود کیفیت محصول بدون اطالع قبلی تغییر کنند. •
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مشخصات
TL125NW / TL125SSمدل

220 - 2۴0 ولت متناوب, ۵0 هرتزبرق مورد نیاز
۵۴0 میلی متر )طول( × ۵۴0 میلی متر )عرض( × ۹۴۵ میلی متر )ارتفاع(اندازه

۴1.۵ کیلوگرموزن محصول
۳0 - 800 کیلو پاسکالفشار مجاز آب

12.۵ کیلوگرمحداکثر ظرفیت

صورت ظاهری و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود کیفیت محصول بدون اطالع قبلی تغییر کنند. •
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اگر قرارگیری دستگاه در كنار اجاق گاز یا اجاق ذغالی اجتناب  •
ناپذیراست باید یک عایق )8۵×۶0 سانتی متری( که با فویل 

آلومینیوم پوشانده شده است بین دو دستگاه قرار داده شود. 
بطوریکه فویل آلومینیوم به سمت گاز یا اجاق باشد.

دستگاه را در محلی كه دمای آنجا زیر نقطه صفر است قرار  •
ندهید. شیلنگ های یخ زده ممکن است تحت فشار بترکند. دكمه 

های دستگاه ممکن است در دمای کمتر از نقطه صفر درست 
کار نكرده و خراب شوند.

دستگاه را در محلی نصب كنید كه در صورت خرابی، تكنسین  •
تعمیر به آسانی به آن دسترسی داشته باشد.

اگر دستگاه در زمستان حمل شده است و دما زیر نقطه انجماد  •
است، دستگاه را قبل از اینکه روشن کنید به مدت چند ساعت در 

دمای اتاق قرار دهید.

هشدار
این دستگاه برای استفاده در كشتی یا استفاده در سازه های  •

متحرک مانند کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است.

اتصال الکتریکی
دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم نصب کنید. •
همیشه بعد از استفاده، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و شیر  •

آب را ببندید.
دستگاه را بر اساس مقررات سیم کشی شركت برق به یک پریز  •

دارای اتصال زمین متصل كنید.
دستگاه باید طوری قرار داده شود که دسترسی به دوشاخه آسان  •

باشد.
دستگاه فقط باید توسط شركت مشتریان گلدیران تعمیر شود.  •

تعمیر توسط افراد بی تجربه می تواند موجب جراحت یا خرابی 
جدی دستگاه شود. با شركت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

شرایط محل نصب
محل

10 cm 2 cm 2 cm

تراز سطح زیر دستگاه: شیب مجاز زیر کل دستگاه °1 است.
پریز برق: باید در فاصله 1.۵ متری از هر طرف محل قرار گرفتن 

دستگاه باشد.
از اتصال چندین دستگاه به یك پریز خودداری كنید. •

فاصله دستگاه: برای دیوار، 10 سانتیمتر: پشت/2 سانتیمتر: طرف 
راست و چپ.

از نگهداري و یا قرار دادن مواد شوینده بر روي دستگاه  •
خودداري كنید. این محصوالت ممکن است به رنگ بدنه یا 

کنترل ها آسیب برسانند.

هشدار
دوشاخه باید به یک پریز مناسب كه مطابق اصول سیم كشی و  •

دارای اتصال زمین است متصل شود.

محل قرارگیری
دستگاه را بر روی یک زمین مسطح و محکم نصب کنید. •
اطمینان حاصل کنید که گردش هوا در اطراف دستگاه با قالیچه،  •

قالی و غیره مختل نمی شود.
هرگز سعی نکنید که ناهمواری زمین را با قرار دادن تکه های  •

چوب، مقوا یا مواد مشابه در زیر دستگاه برطرف کنید.
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وصل کردن شیلنگ به شیر آب

وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر دارای دنده
رابط شیلنگ را بر روی شیر تامین آب ببندید.

وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر بدون دنده

چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.۱

 رابط
باالیی

 واشر
الستیکی

پیچ نگهدارنده

اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه ۲
راهنما را بردارید.

صفحه راهنما

وصل کردن شیلنگ ورودی
پیش از اتصال شیلنگ آب ورودی به شیر آب، نوع شیلنگ را  •

کنترل کنید و سپس دستورالعمل مناسب را انتخاب کنید.
شیر آب ورودی که همراه دستگاه داده شده است ممکن است  •

نسبت به کشور مربوطه متفاوت باشد. مطمئن شوید که شیلنگ 
آبی را به شیر آب سرد، و شیلنگ نارنجی را به شیر آب گرم 

وصل کرده اید.
فشار آب ورودی باید بین ۳0 کیلو پاسکال و 800 کیلو پاسکال  •

باشد )0.۳ - 8.0 کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر مربع(.
شیر منبع آب را بیش از حد سفت نکنید. •
اگر فشار آب ورودی بیش از 800 کیلو پاسکال باشد، باید یک  •

دستگاه فشار شکن نصب شود.
به طور ادواری شیلنگ را بررسی کنید و در صورت لزوم  •

شیلنگ را تعویض کنید.

بررسی واشر الستیکی شیلنگ آب ورودی
همراه با شیلنگهای آب ورودی، دو واشر الستیکی ارائه شده است. آنها 
برای جلوگیری از نشت آب بکار می روند. مطمئن شوید که اتصال به 

شیرها به اندازه کافی محکم است.

رابط شیلنگ
واشر الستیکی

رابط شیلنگ
واشر الستیکی
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اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه ۲
راهنما را بردارید.

صفحه راهنما

تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر ۳
الستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده و 

صفحه حلقوی تبدیل را سفت کنید.

قفل فنری را به سمت پایین بکشید، شیلنگ را به داخل تبدیل 4
فشار دهید و قفل فنری را رها کنید. مطمئن شوید که تبدیل 

سرجای خود قفل شده است.

قفل فنري

توجه
بعد از وصل کردن شیلنگ آب به شیر، شیر آب را باز کنید تا  •

هر گونه ماده خارجی )کثیفی، شن، خاک اره و غیره( از لوله 
ها خارج شود. اجازه دهید آب در داخل سطل تخلیه شود و دمای 

آب را بررسی کنید.

تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر ۳
الستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده را 

سفت کنید.

شیلنگ تامین آب را بصورت عمودی رو به باال بکشید بطوری 4
که واشر الستیکی در داخل شیلنگ بتواند بطور کامل به شیر 

بچسبد و سپس آن را با پیچاندن به سمت راست سفت کنید.

صفحه

 شیلنگ
آب

وصل کردن شیلنگ نوع فشاری به شیر بدون دنده

صفحه حلقوی تبدیل را باز کنید و چهار پیچ نگهدارنده را شل ۱
کنید.

صفحه حلقوی
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نصب شیلنگ تخلیه
پیش از اتصال شیلنگ تخلیه، مدل شیلنگ تخلیه خود را کنترل کرده و 

راهنمایی مناسب را انتخاب کنید.

مدل دارای پمپ
شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از 120 سانتیمتر باالتر از کف زمین  •

قرار داده شود. آب داخل ماشین لباسشویی ممکن است تخلیه 
نشود یا تخلیه به کندی صورت بگیرد.

محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از زمین در  •
برابر آسیب ناشی از نشتی آب خواهد شد.

اگر شیلنگ تخلیه بسیار بلند است، آن را به زور دوباره در  •
داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. این کار باعث سر و صدای 

غیرطبیعی خواهد شد.
هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم ببندید. •

0.9 - 1.2 m

0.9 - 1.2 m

تخلیه
 نگهدارنده
شیلنگ

بست كمری

توجه
ارتفاع تخلیه باید تقریبا 0.۹ - 1.2 متر از کف زمین باشد. •

وصل کردن شیلنگ به دستگاه
لوله آب گرم را به ورودی آب گرم در پشت ماشین لباسشویی وصل 
کنید. لوله آب سرد را به ورودی آب سرد در پشت ماشین لباسشویی 

وصل کنید.

 
 

توجه
بعد از تکمیل کردن اتصال، اگر آب از شیلنگ نشت می کند،  •

همان مراحل را تکرار کنید. از معمولی ترین نوع شیر برای 
تامین آب استفاده کنید. در صورتی که شیر چهارگوش بسیار 

بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل 
تبدیل بردارید.
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جاسازی شیلنگ تخلیه
طول شیلنگ تخلیه نباید بیش از ۳ متر باشد. •
شیلنگ تخلیه را روی یک پایه ۶ سانتیمتری یا بیشتر قرار  •

ندهید.

max. 6 cm

max. 3 m

مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه پیچ نخورده نشده باشد. •

خروجی شیلنگ تخلیه نباید در آب غوطه ور شود. •
مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه پیچ نخورده نشده باشد. •

مدل بدون پمپ

شیلنگ زانویی را به طرف بدنه ماشین لباسشویی فشار دهید.۱

برای عوض کردن جهت شیلنگ، شیلنگ زانویی را بیرون ۲
بکشید و جهت را عوض کنید. مرحله 1 را تکرار کنید
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وصل کردن پوشش ضد موش )اختیاری(
پوشش ضد موش را از جلو یا عقب ماشین لباسشویی در سوراخ مونتاژ 

فرو کنید.

نوع ۱

نوع ۲

تراز کردن دستگاه
اگر کف زمین ناهموار است، پایه قابل تنظیم را به اندازه الزم 

بچرخانید )تکه های چوب و غیره زیر پایه قرار ندهید(. مطمئن شوید 
که هر چهار پایه ثابت هستند و بر روی کف زمین قرار گرفته اند و 

سپس بررسی کنید که دستگاه کامال تراز شده است.

بررسی حرکت
هنگام فشار دادن لبه های صفحه باالیی دستگاه به پایین به  •

صورت قطری، دستگاه به هیچ وجه نباید به باال و پایین حرکت 
کند )هر دو جهت را بررسی کنید(. اگر هنگام فشار دادن 

لبههای صفحه باالیی دستگاه به صورت قطری، دستگاه تکان 
میخورد، پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

توجه
کف پوش چوبی یا ناپایدار می تواند به لرزش بیشتر و عدم  •

تعادل کمک کند.
اگر ماشین لباسشویی در یک محل بلند نصب شده است، باید آن  •

را محکم تر کنید تا خطر افتادن از بین برود.
اگر ماشین لباسشویی بر روی یک کف ناصاف، ضعیف یا کج  •

نصب شده و باعث ارتعاش بیش از حد شود، اشکال در خشک 
کردن یا خطای   ممکن است اتفاق بیفتد. برای جلوگیری از 
اشکال در خشک کردن، دستگاه باید بر روی یک کف محکم و 

تراز قرار داده شود.
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برنامه مطلوب شستشو را انتخاب کنید.4

دگمه Program را پشت سر هم فشار دهید تا برنامه  •
دلخواه انتخاب شود.

برنامه را آغاز کنید.5
دگمه شروع/مکث را فشار دهید تا برنامه آغاز شود. ماشین  •

لباسشویی بدون آب کمی تکان خواهد خورد تا وزن بار خود 
را محاسبه کند. اگر دگمه شروع/مکث در عرض ۶0 دقیقه 
فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش خواهد شد و همه 

تنظیمات پاک خواهند شد.

پایان برنامه.6
وقتی برنامه به پایان رسید، آهنگی پخش خواهد شد. برای  •

کاهش چروک، لباس های خود را فورا از ماشین لباسشویی 
خارج کنید.

توجه
قابلیت آغاز دوباره خودکار به برنامه امکان می دهد تا در  •

صورت قطع برق، خود به خود دوباره آغاز شود. برنامه، از 
مرحله ای که متوقف شده است دوباره آغاز خواهد شد.

استفاده از دستگاه
پیش از شستشوی نخست، یک برنامه شستشو را انتخاب کنید )معمولی، 

به اندازه نصف ظرفیت شوینده اضافه کنید( و بگذارید تا ماشین 
لباسشویی عمل شستشو را بدون لباس انجام دهد. این کار باعث می شود 
تا مواد ته نشین شده و آبی که احتماال در زمان تولید دستگاه باقی مانده 

است از دیگ خارج شوند.

لباس ها را دسته بندی کرده و آنها را در دستگاه بگذارید.۱
لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح کثیفی، رنگ و اندازه  •

دسته بندی کنید. درب را باز کنید و لباس ها را در ماشین 
لباسشویی قرار دهید.

مواد شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.۲
در صورت تمایل می توانید مواد سفید كننده و نرم كننده را در  •

داخل كشو و محل مربوطه بریزید.

ماشین لباسشویی را روشن کنید.۳
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن  •

شود.



18

FA

مراقبت قبل از گذاشتن لباس ها.۳
موارد کوچک و بزرگ را در یک بار شستشو ترکیب کنید.  •

ابتدا موارد بزرگ را بگذارید.
لباس های بزرگ نباید بیش از نیمی از کل بار شستشو باشند.  •

لباس ها را بصورت تکی نشویید. این کار باعث عدم تعادل 
بار می شود. یک یا دو مورد مشابه اضافه کنید.

همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند.  •
مواردی مانند میخ، کلیپس مو، کبریت، خودکار، سکه و کلید 

می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما 
آسیب برسانند.

زیپ، قالب و بند لباس ها را ببندید تا به لباس های دیگر  •
گیر نکنند.

کثیفی و لکه ها را قبال با مقدار کمی ماده شوینده حل شده در  •
آب و با استفاده از یک برس مالش دهید تا به از بین رفتن 

کثیفی و لکه ها کمک شود.

احتیاط
هیچ لباسی را که برچسب ضد آب یا مقاوم به آب دارد و یا به  •

این خصلت شناخته می شود نشویید یا خشک نکنید، حتی اگر 
برچسب مراقبت از آن کاال، شستشو توسط ماشین لباسشویی را 
اجازه می دهد. عدم رعایت این دستورات ممکن است در نتیجه 

ارتعاش غیرعادی ماشین لباسشویی، به وارد آمدن آسیب جدی به 
لباس های شما، ماشین لباسشویی شما و/یا محل شما منجر شود.

مثال های اقالم ضد آب یا مقاوم به آب عبارتند از برخی  −
تشک های تختخواب، پوشش های تشک، لباس بارانی، 

تجهیزات کمپ، لباس اسکی، تجهیزات چادر زدن و اقالم 
مشابه.

دسته بندی موارد شستشو
به برچسب مراقبتی لباس مراجعه كنید.۱

این برچسب حاوی اطالعاتی درباره پارچه لباس شما و اینکه  •
چگونه باید آن را شست می باشد.

عالئم موجود بر روی برچسب لباس. •

]دمای شستشو[

]شستشوی معمولی با ماشین[

]فشار دائمی[

]لباس های ظریف[

]شستشو با دست[

]شسته نشود[

دسته بندی لباس ها.۲
برای گرفتن بهترین نتیجه، لباس ها را طوری تقسیم بندی  •

کنید که بتوانید آنها را با یك برنامه بشویید.
الزم است پارچه های مختلف در دماهای مختلف و با دور  •

خشك كن متفاوت و با سرعت های چرخش متفاوت شسته 
شوند.

دو یا چند حوله یا لباس بافتنی را همراه یکدیگر بشویید. اگر  •
جداگانه شسته شوند، موارد شستنی که آب زیادی جذب می 

کنند ممکن است درست شسته نشده یا به علت کج شدن عمل 
خشک کردن چرخشی بصورت غیرطبیعی انجام شود.

همیشه لباس های رنگ تیره را از لباس های رنگ روشن و  •
سفید جدا کنید و آن ها را بطور جداگانه بشویید چرا که انتقال 
رنگ و کرک می تواند باعث رنگ گرفتن لباس های سفید و 

روشن شود. در صورت امکان، لباس هایی که خیلی کثیف 
هستند را به همراه لباس های کمتر کثیف نشویید.

 کثیفی )زیاد، معمولی، کم(: −
لباس ها را بر اساس میزان کثیفی جدا کنید.

 رنگ )سفید، روشن، تیره( −
پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.

کرک )چه آنهایي كه پرز مي دهند و چه آنهایی كه پرز را  −
 به خود می گیرند(:

لباس هایی که پرز ایجاد می کنند و پرز به خود می گیرند 
را جداگانه بشویید.
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افزودن مواد شوینده
مقدار ماده شوینده

ماده شوینده باید بر اساس دستورالعمل سازنده ماده شوینده  •
استفاده شود و بر اساس نوع، رنگ، میزان کثیفی پارچه و دمای 

شستشو انتخاب شود.
اگر از مقدار زیادی ماده شوینده استفاده شود، کف زیادی ممکن  •

است تولید شود و منجر به نتیجه شستشوی نامناسب شده یا بار 
سنگینی برای موتور بوجود آورد.

اگر می خواهید از ماده شوینده مایع استفاده کنید از راهنمایی  •
های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده استفاده کنید.

اگر مي خواهید فوراً برنامه را شروع کنید می توانید ماده شوینده  •
مایع را مستقیم به داخل کشوی اصلی شوینده بریزید.

اگر از تاخیر زمانی استفاده می کنید یا اگر خیس خوردن را  •
انتخاب کرده اید از ماده شوینده مایع استفاده نکنید چرا که مایع 

ممکن است سفت شود.
اگر کف زیادی تولید می شود مقدار ماده شوینده را کم کنید. •
ممکن است الزم باشد استفاده از ماده شوینده با توجه به دمای  •

آب، میزان سختی آب، اندازه و میزان کثیفی لباس ها تنظیم شود. 
برای كسب بهترین نتیجه شستشو از ایجاد کف بیش از اندازه 

اجتناب کنید.
قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب برچسب نگهداری لباس  •

ها را ببینید.
هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، از ماده شوینده مشخص شده  •

متناسب با نوع لباس استفاده کنید:
مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها −
مواد شوینده پودری برای پارچه های ظریف −
مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها یا مواد شوینده  −

مشخص شده فقط برای پشم
برای عملکرد بهتر شستشو و سفیدکنندگی، از پودر شوینده  •

معمولی حاوی سفید كننده استفاده کنید.
در ابتداي برنامه شستشو ماده شوینده از كشو توزیع مي شود. •

شوینده مایع را با آب رقیق کنید و در دیگ بریزید و چرخه را  •
آغاز کنید.

استفاده از شوینده مایع بدون رقیق کردن یا رها کردن لباس ها  •
برای یک مدت طوالنی پس از ریختن شوینده مایع رقیق شده 
در داخل دیگ، ممکن است باعث آسیب، سفید شدن یا رنگ 

رفتگی لباس ها شود.

توجه
نگذارید که ماده شوینده سفت شود. این کار ممکن است منجر به  •

انسداد، عملکرد ضعیف شستشو یا ایجاد بو شود.
بار کامل: بر اساس توصیه سازنده. •
بار جزئی: ۴/۳ مقدار معمولی •
حداقل بار: 2/1 بار کامل •

افزودن ماده شوینده
دستورات روی بسته بندی شوینده را رعایت کنید. استفاده  •

از مقدار شوینده بیش از حد کم، یک دلیل معمول مشکالت     
لباس های شسته شده است. اگر سختی آب شما باال است، مقدار 

لباس ها زیاد است، لباس ها چرب یا دارای آلودگی های روغنی 
هستند یا دمای آب شما پایین است، از شوینده بیشتری استفاده 

کنید.
ورقه های صابون یا پودر دانه ای صابون نباید در ماشین  •

لباسشویی شما به کار روند. هنگام شستن لباس های پشمی، از 
شوینده مناسب لباس های پشمی استفاده کنید.

توجه
مقدار بیش از حد ماده شوینده، سفیدکننده یا نرم کننده ممکن  •

است باعث سرریز شدن شود.
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افزودن سفید کننده مایع
دستورات ویژه روی برچسب مراقبت لباس ها را کنترل کنید و  •

لباس هایی را که می خواهید بر روی آنها از سفید کننده استفاده 
کنید جدا کنید.

سفید کننده مایع کلر را رقیق کنید. •
مقدار توصیه شده از سفید کننده مایع را با دقت و با رعایت  •

دستورات روی بطری، اندازه بگیرید.
پیش از آغاز کار ماشین لباسشویی، مقدار اندازه گیری شده از  •

سفید کننده را مستقیما در داخل پخش کننده سفید کننده بریزید. از 
پاشیدن یا سر ریز کردن پرهیز کنید. سفید کننده پودری پیش از 

ریخته شدن در داخل پخش کننده، باید با آب مخلوط شود.

توجه
سفید کننده مایع رقیق نشده را هرگز مستقیما روی لباس ها یا در  •

داخل سبد شستشو نریزید. این کار ممکن است باعث تغییر رنگ 
یا صدمه به لباس ها شود.

سفید کننده پودری را در داخل پخش کننده سفید کننده نریزید. •

افزودن نرم کننده
مواد نرم کننده را بیش از خط حداکثر داخل کشو نریزید. پر  •

کردن بیش از اندازه می تواند باعث توزیع سریع نرم کننده شود 
که ممکن است باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها گردد. کشوی 

مواد شوینده را به آرامی ببندید.

نرم کننده را بیش از 2 روز در کشوی مواد شوینده نگه ندارید  •
)نرم کننده ممکن است سفت شود(.

نرم کننده بطور خودکار در طی آخرین بار  آبکشی افزوده  •
خواهد شد.

وقتی آب در حال وارد شدن به دستگاه است کشو را باز نکنید. •
از حالل ها )بنزن و غیره( نباید استفاده شود. •

توجه
نرم کننده را مستقیم بر روی لباس ها نریزید. •
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صفحه کنترل
براي مدلهاي داراي بخار

براي مدل هاي بدون بخار

دگمه برنامه
برنامه ها بر اساس نوع لباس موجود هستند. •
چراغی برای نشان دادن برنامه انتخابی روشن خواهد شد. •

دگمه گزینه
برای انتخاب گزینه های دلخواه، دگمه ها را فشار دهید. •

صفحه نمایش
نمایشگر نشان دهنده تنظیمات، تخمین زمان باقیمانده، گزینه  •

ها و پیام های وضعیت است. وقتی ماشین لباسشویی روشن 
است، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن خواهند شد.

چراغ فرایند، پیش از آغاز فرایند مربوطه خواهد ماند.  •
چراغ فرایند در طول فرایند چشمک خواهد زد و سپس 

هنگامی که فرایند کامل شد چراغ فرایند خاموش خواهد شد.

3

4

5

دكمه روشن/خاموش
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی  •

روشن شود.
پس از پایان شستشو و پس از یک زمان مشخص، دستگاه  •

به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

دکمه شروع/ مکث
دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا چرخه شستشو را آغاز یا  •

چرخه شستشو را متوقف کنید.
اگر به توقف موقت شستشو نیاز است، دکمه شروع/ مکث  •

را فشار دهید.

توجه
برای ایمنی مشتری، دِر دستگاه در طول کار دستگاه به  •

صورت خودکار قفل خواهد شد. اگر لباس های دیگری 
برای گذاشتن در داخل دستگاه وجود دارد، دگمه شروع/

مکث را فشار دهید تا قفل غیر فعال شود.
دگمه شروع/مکث را فشار دهید تا دستگاه، کار خود را از  •

سر بگیرد.

1

2
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برنامه شستشو
چرخه های شستشو برای بهترین کارایی شستشو و برای هر کدام از 

انواع بار طراحی شده اند. برنامه ای را که به بهترین شکل با محتویات 
بار و برای حداکثر کارآیی شستشو و مراقبت از پارچه مناسب است 

انتخاب کنید. دگمه Program را فشار دهید تا برنامه دلخواه را 
انتخاب کنید. هنگامی که یک برنامه شستشو را انتخاب می کنید، چراغ 

برنامه شستشوی مربوطه روشن خواهد شد.

Normal )معمولی(
از این برنامه برای شستشوی بارهای عادی استفاده کنید. سنسور 

موجود در دستگاه، اندازه بار را تشخیص می دهد و تنظیمات شستشو، 
آبکشی و چرخش را بر اساس آن محاسبه می کند.

اگر پیش از آغاز کار دستگاه، آب یا لباس های خیس در دیگ  •
وجود داشته باشد، سطح آب افزایش خواهد یافت.

برای بارهای حجیم سبک، سطح آب ممکن است بیش از حد  •
پایین باشد و باید به صورت دستی افزایش یابد.

Whitening 
)سفید کردن( )برای مدل های بخاردار(

از این برنامه برای برطرف کردن لکه ها به صورت موثر استفاده 
کنید. در این برنامه و برای دستیابی به بهترین نتیجه شستشو، آب تا 

دمای ۴0 درجه سانتیگراد گرم خواهد شد.
این برنامه نسبت به برنامه های دیگر از آب گرم بیشتری استفاده  •

می کند چون دمای تنظیم شده برای آن باالتر است.
لکه هایی که با این برنامه به آسانی برطرف می شوند عبارتند  •

از لکه های قهوه، سودا، آب میوه، سس سویا و غیره.
اگر فقط آب سرد وصل شده باشد، زمان شستشو طوالنی تر  •

خواهد بود چون زمان گرم شدن افزایش می یابد.
در زمان گرم شدن، ممکن است در اثر اختالف رطوبت قطرات  •

آب بر روی شیشه دِر دستگاه تشکیل شوند. پس از شستشو آنها 
را پاک کنید چون اتفاقی عادی است.

مواظب باشید، چون سطح بیرونی دستگاه در اثر گرم شدن داغ  •
شده است.

Allergy Care 
)مراقبت از حساسیت زایی( )برای مدل های بخاردار(

این برنامه، یک برنامه قوی در دمای باال است که به صورت 
اختصاصی برای کاهش حساسیت های مشخص طراحی شده است.

لکه هایی که با این برنامه به آسانی برطرف می شوند عبارتند  •
از لکه های شیر، خون، چربی پوست، تخم مرغ.

اگر فقط آب سرد وصل شده باشد، زمان شستشو طوالنی تر  •
خواهد بود چون زمان گرم شدن افزایش می یابد.

در زمان گرم شدن، ممکن است در اثر اختالف رطوبت قطرات  •
آب بر روی شیشه دِر دستگاه تشکیل شوند. پس از شستشو آنها 

را پاک کنید چون اتفاقی عادی است.
مواظب باشید، چون سطح بیرونی دستگاه در اثر گرم شدن داغ  •

شده است.
به دلیل دماهای باالی استفاده شده برای آب، این برنامه برای  •

پارچه های پشمی، ابریشم، چرم و یا هر نوع پارچه ظریف یا 
حساس به دما توصیه نمی شود.

Eco Wash )شستشوی اقتصادی(
برای استفاده کم از آب و برق و برای شستن لباس های عادی از این 

برنامه استفاده کنید.

Quick Wash )شستشوی سریع(
برای شستن لباس های دارای آلودگی کم در زمان کوتاه از این برنامه 

استفاده کنید. این برنامه برای حجم لباس کمتر از ۳ کیلوگرم توصیه 
می شود.

Delicates )پارچه های ظریف(
از این برنامه برای شستن پارچه های ظریف مانند لباس زیر زنانه و 
پارچه های پشمی استفاده کنید. پیش از شستشو، دستورات شستشوی 

برچسب مراقبت را کنترل کنید.
این برنامه از خشک کردن آرام برای خارج کردن آب از    •

لباس ها استفاده می کند، طوری که رطوبت لباس ها بیشتر از 
معمول است.

برای این برنامه فقط از آب سرد استفاده خواهد شد، چون آب  •
گرم ممکن است به لباس ها آسیب وارد کند.

توجه
برای خشک کردن لباس های ظریف، آنها را آویزان یا پهن  •

کنید.
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Quiet Wash )شستشوی بی صدا(
برای شستشوی بی صدا در سکوت به ویژه در ساعات پایانی شب و 

صبح زود، از این برنامه استفاده کنید.
این برنامه، نسبت به برنامه معمولی زمان شستشوی        •

طوالنی تری دارد.
برای کاهش صدا در هنگام خشک کردن، این برنامه از خشک  •

کردن آرام برای خارج کردن آب از لباس ها استفاده می کند، 
طوری که رطوبت لباس ها بیش از حد معمول است.

Pre Wash + Normal 
)پیش از شستشو + معمولی(

از این برنامه برای گرم کردن اولیه لکه تازه بدون شستشوی دستی 
استفاده کنید. این کار برای لباس هایی که بدون شستشوی سریع بوی بد 

می دهند الزم است.

Duvet )مخمل(
از این برنامه برای شستشوی یک پتو یا رختخواب دارای عالمت 

شستشوی دستی استفاده کنید.
رختخواب از جنس کشمیر، پتوی اکریلیک، پتوی چرخان  •

مخلوط، پتوی پشمی، مواد ُپر شده )پلی استر 101(، و 
رختخواب ممکن است در اثر شناور شدن آسیب ببینند. برای 

انجام شستشو، لطفا یک توری جداگانه شستشو بخرید.
رختخواب را از پارچه های عمومی جدا کنید. آنها ممکن است  •

باعث کج و کوله شدن و کیفیت شستشوی غیرعادی شوند.
اگر اقالم رختخواب در یک طرف به شکل توده جمع شوند،  •

خشک کردن چرخشی ممکن است به دلیل باز کردن لباس ها 
طوالنی تر شود.

هرگز یک پتوی الکتریکی و یک فرش را نشویید. این کار  •
ممکن است به ماشین لباسشویی و اقالم مورد شستشو آسیب 

وارد کند.
برای شناور کردن و آبکشی رختخوابی که به آسانی حجیم     •

می شوند، از یک توری ماشین لباسشویی استفاده کنید. در 
صورت حجیم شدن، ممکن است به اقالم مورد شستشو و 

دستگاه آسیب وارد کنند.
صرف نظر از اندازه آن، توصیه می کنیم یک به یک بشویید.  •

اگر دو رختخواب از دو جنس متفاوت همزمان شسته شوند، این 
کار به دلیل عدم تعادل به وجود آمده ممکن است باعث خشک 

شدن چرخشی غیر عادی شود.

توجه
چگونه یک پتو را در دیگ بگذاریم •

زیر این خط
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Rinse )آبکشی(
دگمه Rinse را فشار دهید تا تعداد آبکشی ها را تغییر دهید. •

آبکشی فشرده
برای برطرف کردن شوینده به صورت موثرتر، از آبکشی  •

فشرده استفاده کنید.
دگمه Rinse را فشار دهید تا آبکشی فشرده آغاز شود. •

time                     time                        times times times times times times

time

Spin )دور خشک کن(
دگمه Spin را فشار دهید تا شدت خشک کردن را تغییر دهید. •
دگمه شروع/مکث را فشار دهید تا زمان باقیمانده نشان داده  •

شود.

استفاده از قابلیت خشک کردن با هوا
هنگامی که Air Dry را انتخاب می کنید، می توانید با حداقل  •

کردن رطوبت لباس ها، زمان خشک شدن را کاهش دهید.
برای انتخاب کردن، دگمه Spin را برای ۳ ثانیه فشار دهید و  •

برای لغو انتخاب، دگمه Power را فشار دهید.

توجه
مقدار لباس ها را همیشه در سطح 2 کیلوگرم یا کمتر نگه دارید  •

و مطمئن شوید که آنها را به صورت یکنواخت صاف کنید.
برای برطرف کردن موثر رطوبت، برای لباس های پشمی ۶0  •

دقیقه و برای لباس های دارای فیبرهای مصنوعی 120 دقیقه را 
انتخاب کنید.

گزینه برنامه
Water Level )سطح آب(

دگمه Water Level را فشار دهید تا سطح آب را تنظیم کنید.

سطح آب در حین کار دستگاه ممکن است تغییر کند. •
این دستگاه، مقدار لباس ها را به صورت خودکار تشخیص    •

می دهد، سپس سطح آب را تنظیم می کند. هنگام شستن لباس 
های سبک حجیم، ممکن است الزم باشد سطح آب را به صورت 

دستی افزایش دهید.
هنگامی که یک برنامه شستشو را انتخاب می کنید، سطح آب  •

در صفحه کنترل نشان داده خواهد شد.
هنگامی که سطح آب به صورت خودکار تشخیص داده شد،  •

بسته به مقدار لباس ها ممکن است تغییر کند، حتی اگرچه همان 
سطح آب بر روی صفحه کنترل نشان داده می شود.

Wash )شستشو(
دگمه Wash را فشار دهید تا زمان شستشو را تغییر دهید. •
تنظیم تنظیمات سطح شستشو، زمان های چرخه و/یا کارهای  •

شستشو را تغییر خواهد داد. دگمه Wash را فشار دهید تا 
سطح شستشوی دلخواه انتخاب شود.
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Steam )بخار( )برای مدل های بخاردار(
دگمه Steam را فشار دهید تا از بخار استفاده کنید. •
بخار به صورت خودکار و تحت برنامه مراقبت از       •

حساسیت زایی انتخاب می شود.

Time Delay )تاخیر زمان(
با انتخاب گزینه پایان با تاخیر، دستگاه به طور خودكار روشن  •

شده و پس از گذشت زمان معین برنامه به پایان مي رسد.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.۱

یک برنامه شستشو انتخاب کنید.۲

دگمه Time Delay را فشار دهید تا زمان تاخیر مورد نیاز ۳
را تنظیم کنید.

دکمه شروع/ مکث را فشار دهید.4

توجه
زمان تاخیر، زمان تا انتهای برنامه است، نه شروع آن. زمان  •

واقعی کار ممکن است با توجه به دمای آب، بار شستشو و 
عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.

تاخیر می تواند تا 18 ساعت با فاصله 1 ساعت تا ۳-12 ساعت  •
و فاصله 2 ساعت برای 12-18 ساعت ایجاد شود. تاخیر زمان 

نمی تواند برای کمتر از ۳ ساعت تنظیم شود.
برای لغو قابلیت تاخیر زمان، دگمه Time Delay را آنقدر  •

پشت سر هم فشار دهید تا تاخیر لغو شود یا دگمه Power را 
فشار دهید تا دستگاه را خاموش و روشن کنید.

Strong Wave 
)موج قوی( )برای مدل های غیر بخاردار(

دگمه Strong Wave را فشار دهید تا موج آب را کنترل  •
کنید.

نخست روی حالت »متوسط« تنظیم کنید ولی نشان داده نخواهد  •
شد. برای کنترل شدت موج، دگمه Strong Wave را فشار 

دهید.

Soak )غوطه وری(
برای شستن لباس های دارای آلودگی شدید می توان Soak را  •

انتخاب کرد تا با غوطه ور کردن لباس ها در آب برای مدتی، 
آلودگی ها و چرک ها برطرف شوند.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.۱

یک برنامه شستشو انتخاب کنید.۲

دگمه Soak را فشار دهید تا زمان الزم را تنظیم کنید.۳

دگمه Rinse و Spin را فشار دهید تا تعداد آبکشی و خشک 4
کردن را انتخاب کنید.

دکمه شروع/ مکث را فشار دهید.5

Hot Wash / Cold Wash 
 )شستشوی گرم / شستشوی سرد(

دگمه های Hot Wash و Cold Wash را فشار دهید تا آب  •
گرم، آب سرد، یا آب گرم و سرد را انتخاب کنید.

سطح آب در حین کار دستگاه ممکن است تغییر کند. •
در صورت انتخاب آب گرم، شستشو با آب گرم انجام شده و  •

آبکشی با آب سرد انجام خواهد شد.
در صورت انتخاب آب گرم و سرد، دمای مناسب با ترکیب آب  •

گرم و سرد به اندازه کافی ایجاد می شود.
چرخه مراقبت از حساسیت زایی، دمای تنظیم باالتری دارد.  •

بنابراین آنها آب گرم بیشتری نسبت به برنامه های دیگر استفاده 
می کنند.

در برنامه های مراقبت از حساسیت زایی، هم آب گرم و هم آب  •
سرد به صورت خودکار انتخاب می شوند.



2۶

FA

شستشوی دستی
اگر فقط یک آبکشی/خشک کردن، خشک کردن، آبکشی، یا چرخه شستشو الزم دارید، این موارد به صورت دستی قابل تنظیم هستند.

فقط شستشوفقط آبکشیفقط خشک کردنآبکشی، خشک کردن

 یا 1
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

2
دکمه Wash را فشار دهید.دکمه Rinse را فشار دهید.دکمه Spin را فشار دهید.دکمه Rinse را فشار دهید.

۳
آبکشی و خشک کردن به 

صورت خودکار انتخاب       
دگمه Spin را فشار دهید تا می شوند.

مدت خشک کردن را تنظیم کنید.
دگمه Spin را آنقدر فشار دهید 
تا قابلیت خشک کردن لغو شود.

آبکشی و خشک کردن به صورت 
خودکار انتخاب می شوند.

۴
 

 Spin و Rinse دگمه های
را فشار دهید تا تعداد آبکشی 
و خشک کردن را تنظیم کنید.

دگمه Rinse را فشار دهید تا 
تعداد آبکشی را تنظیم کنید.

 
دگمه های Rinse و Spin را 
آنقدر فشار دهید تا عملکردهای 
آبکشی و خشک کردن لغو شوند.

۵
دکمه شروع/ مکث را فشار دهید.

توجه
اگر گزینه فقط شستشو، شستشو/آبکشی یا آبکشی انتخاب شود، پس از پایان شستشو آب تخلیه نخواهد شد. اگر می خواهید آب را تخلیه کنید،  •

فقط Spin را انتخاب کنید.
اگر گزینه فقط آبکشی انتخاب شود، فرایند از آب ورودی به دستگاه آغاز خواهد شد. •
اگر انتخابی در مورد سطح آب نداشته باشید، سطح آب به صورت خودکار تنظیم می شود. •
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قابلیت های ویژه
Child Lock )قفل کودک(

از این گزینه برای غیرفعال کردن کنترل ها استفاده کنید. این قابلیت 
می تواند از تغییر برنامه ها توسط کودکان یا راه اندازی دستگاه توسط 

آنها جلوگیری کند.

قفل کردن صفحه کنترل

دگمه Rinse را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.۱

'  و زمان باقیمانده به نوبت و در حالی که قفل شده اند، در ۲ '
صفحه نمایش نشان داده می شوند.

وقتی قفل کودک فعال شده باشد، همه دکمه ها بجز دکمه  •
روشن/خاموش قفل هستند.

توجه
خاموش کردن دستگاه باعث غیر فعال شدن قابلیت قفل کودک  •

نخواهد شد. شما باید قبل از هر اقدامی قفل کودک را غیرفعال 
کنید.

برای دیدن زمان باقیمانده برای هر فرایند، یکی از دگمه های  •
شستشو، آبکشی و خشک کردن را فشار دهید. زمان باقیمانده 

برای هر فرایند، برای 1 ثانیه ظاهر خواهد شد.

لغو كردن عملكرد قفل كودک
دگمه Rinse را فشار داده و برای سه ثانیه نگه دارید.

یک صدای سوت شنیده خواهد شد و زمان باقیمانده برای برنامه  •
کنونی دوباره بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.
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توجه

برای تایید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد Wi-Fi  بر  •
روی صفحه کنترل روشن باشد.

این دستگاه، فقط شبکه های Wi-Fi 2.۴ گیگا هرتز را پشتیبانی  •
می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با ارائه کننده اینترنِت 

خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتِر بی سیم خود 
مراجعه کنید.

برنامه LG SmartThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال  •
مشکالت اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی 

از اتصال شبکه ندارد.
اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد،  •

Wi- ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک تقویت كننده
Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال Wi-Fi بهبود پیدا کند.

اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل  •
وصل نشود یا قطع شود.

اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت  •
درست کار نکند.

محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی  •
سیم شود.

دستگاه به دلیل مشکالت انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت  •
شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره، 

یک دقیقه صبر کنید.
اگر فایروال در روتر بی سیم شما فعال شده است، آن را  •

غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
نام شبکه بی سیم )SSID( باید ترکیبی از حروف انگلیسی و  •

اعداد باشد. )از عالمت های خاص استفاده نکنید(
رابط کاربری گوشی هوشمند )UI( ممکن است در سیستم  •

عامل های تلفن همراه )OS( و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته 
باشد.

اگر پروتکل امنیتی روتر، روی WEP تنظیم شده باشد، ممکن  •
است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفا آنرا به پروتکل های 

امنیتی دیگر تغییر دهید )WPA۲ توصیه می شود( و محصول 
را دوباره ثبت کنید.

 LG استفاده از برنامه كاربردي
SmartThinQ

 LG SmartThinQ مواردی که پیش از استفاده از
باید کنترل کنید

برای دستگاه های دارای لوگوي  یا   •

فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم )شبکه وWi-Fi( را چک ۱
کنید.

اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد،  •
قدرت سیگنال ضعیف می شود. ثبت دستگاه ممکن است 

زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

Mobile data یا Cellular Data را در گوشی هوشمند ۲
خود خاموش کنید.

•  Settings → برای گوشي هاي آیفون، داده را با رفتن به
Cellular → Cellular Data  خاموش کنید.

تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.۳
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هشدار نمایشی
برای دریافت اعالن ها، هشدارهای نمایشی را روشن کنید. حتی اگر 

برنامه LG SmartThinQ خاموش باشد اعالمیه ها نمایش داده می 
شوند.

توجه
در صورتی که مودم بی سیم، ارائه دهنده خدمات اینترنت یا  •

رمزعبور خود را پس از ثبت دستگاه تغییر دادید، لطفاً آن را 
از LG SmartThinQ  تنظیمات ← ویرایش محصول حذف 

نمایید و دوباره ثبت کنید.
برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطالع رسانی  •

قبلی تغییر داده شود.
عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند. •

LG SmartThinQ نصب
 LG SmartThinQ از طریق یک گوشی هوشمند، برنامه كاربردي

را در Google Play Store یا  Apple App Store جستجو 
کنید.  راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

توجه
•  LG اگر ورود ساده را برای دستیابی به برنامه كاربردي

SmartThinQ انتخاب کنید، هر بار که تلفن هوشمند خود را 
عوض می کنید و یا برنامه كاربردي را دوباره نصب می کنید، 

باید فرایند ثبت دستگاه خود را انجام دهید.

Wi-Fi عملکرد
برای دستگاه های دارای لوگوي  یا   •

از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه 
ارتباط برقرار کنید.

برنامه ماشین لباسشویی )راه اندازی از راه دور، دانلود 
برنامه(

برنامه مورد نظر را تنظیم یا دانلود کنید و با کنترل از راه دور اجرا 
کنید.

آماده سازی تمیز کردن محفظه شستشو
این عملکرد نشان می دهد که چند بار شستشو تا پیش از اجرای برنامه  

تمیز کردن محفظه شستشو باقی مانده است.

نظارت بر انرژی
مصرف اخیر انرژی مورد استفاده در برنامه ها و متوسط ماهیانه را 

بررسی کنید.

Smart Diagnosis™ 
این قابلیت اطالعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مشكل دستگاه 

بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات
قابلیت های مختلفی موجود هستند.
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اطالعیه نرم افزار منبع آزاد
برای دریافت کد GPL،LGPL،MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد 

http:// که در این محصول به کار رفته است، لطفا از وب سایت
opensource.lge.com دیدن کنید.

عالوه بر کد منبع، تمامی مجوزهای اشاره شده، رد تعهد و اطالعیه 
های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع )شامل هزینه لوح فشرده، 
ارسال و حمل و نقل(، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار 
opensource@ شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به

lge.com ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان 
تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این 

اطالعات را دریافت می کنند معتبر است.

 ™Smart Diagnosis با استفاده از یک تلفن 
هوشمند

برای دستگاه های دارای لوگوی  یا  •
اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید 
یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطالعات شرکت مشتریان گلدیران 

انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.
 ™Smart Diagnosis را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به 
برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در 

 Smart Diagnosis™  اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از
انجام شود.

برنامه شستشو

Remote Start  )شروع از راه دور(
از یک تلفن هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید. 
همچنین می توانید بر عملیات برنامه شستشو خود نظارت کنید طوری 

که بدانید چه مقدار زمان از برنامه باقی مانده است.

برای استفاده از شروع از راه دور:

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.۱

لباس ها را در محفظه شستشو قرار دهید.۲

دکمه Remote Start را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه ۳
دارید تا قابلیت شروع از راه دور فعال شود.

یک برنامه را با برنامه كاربردي LG SmartThinQ از 4
تلفن هوشمند خود آغاز کنید.

توجه
هنگامی که حالت راه اندازی از راه دور فعال شد، می توانید  •

برنامه اي را از برنامه كاربردي  گوشی همراه ِال جی، 
SmartThinQ، آغاز کنید.

وقتی شروع از راه دور روشن شود، درب بطور خودکار قفل  •
می شود.

برای غیرفعال کردن شروع از راه دور:
وقتی شروع از راه دور فعال است، دکمه Remote Start را فشار 

داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

Download Cycle )دانلود برنامه ها(
برنامه های جدید و ویژه ای را که در لیست برنامه های دستگاه موجود 

نیستند، دانلود کنید.
دستگاه هایی که با موفقیت ثبت شده اند، می توانند برخی از برنامه های 

ویژه را که مخصوص دستگاه هستند دانلود کنند.
همزمان، فقط یک برنامه می تواند در دستگاه ذخیره شود.

هنگامی که دانلود برنامه در دستگاه پایان یافت، دستگاه تا زمانی که 
یک برنامه جدید دانلود شود، آنرا نگه می دارد.
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وقتی شمارش معكوس تمام شد و صدای بوق متوقف شد، 5
مکالمه خود با کارمند مرکز تماس را ادامه بدهید. او پس از آن 

با استفاده از اطالعات تحلیلی منتقل شده قادر خواهد بود تا به 
شما کمک کند.

توجه
عملکرد ™Smart Diagnosis به کیفیت تماس محلی بستگی  •

دارد.
اگر از تلفن منزل استفاده کنید، عملکرد ارتباطی بهبود پیدا می  •

کند و می توانید سرویس بهتری دریافت کنید.
اگر انتقال داده های ™Smart Diagnosis به دلیل کیفیت  •

ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود،ممکن است شما بهترین 
سرویس را برای ™Smart Diagnosis دریافت نکنید.

Smart Diagnosis™  استفاده از
 ™Smart Diagnosis از طریق مرکز اطالعات 

مشتری
اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید 
یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطالعات شركت مشتریان گلدیران 

انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس 
با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

دگمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی را ۱
روشن کنید. هیچکدام از دگمه های دیگر را فشار ندهید.

هنگامی که از طرف مرکز تماس به شما گفته شد، ۲
 Smart میكروفن گوشی تلفن تان را در نزدیکی عالمت

 ™Diagnosis نگه دارید.

Max. 

10 mm

دکمه Cold Wash را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه ۳
دارید.

تلفن را همانطور نگه دارید تا اینکه انتقال داده ها پایان یابد. 4
زمان باقیمانده برای انتقال داده ها نمایش داده می شود.

برای گرفتن بهترین نتایج، وقتی داده ها در حال انتقال هستند  •
تلفن را حرکت ندهید.

اگر کارمند مرکز تماس نتواند اطالعات را بطور دقیق ضبط  •
کند، ممکن است از شما بخواهد که دوباره سعی کنید.
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هشدار

قبل از تمیز کردن ماشین لباسشویی را از برق بکشید تا از خطر  •
برق گرفتگی اجتناب شود. عدم پیروی از این هشدار می تواند 

منجر به جراحت جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
هرگز از مواد شیمیایی قوی، تمیزکننده های سوزآور یا حالل ها  •

برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید.  آنها می توانند 
به رنگ بدنه آسیب برسانند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی
مراقبت بعد از شستشو

اگر همیشه از آب سرد استفاده می کنید، توصیه می کنیم که یک  •
شستشوی گرم یا داغ نیز با فواصل منظم انجام شود. یعنی حداقل 

یک شستشو از هر ۵ شستشو باید به صورت گرم انجام شود.
برای جلوگیری از احتمال سر ریز شدن آب در صورت پارگی  •

شیلنگ، شیرها را ببندید.
همیشه پس از استفاده، سیم برق را از پریز بکشید. •
بعد از اتمام شستشو، درب و داخل الستیك دور درب را پاک  •

کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.
برای خشک شدن داخل محفظه شستشو درب را باز بگذارید. •
بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هر  •

گونه رطوبت از بین برود.

تمیز کردن بدنه بیرونی
مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند باعث افزایش طول عمر 

آن شود.

بدنه بیرونی:
هر گونه اثر آب را فورا پاک کنید. •
بدنه را با یک دستمال مرطوب پاک کنید. •
اجسام تیز را بر روی سطح یا نمایشگر فشار ندهید. •

کشوی پخش کننده:
ماده شوینده و نرم کننده ممکن است در کشوی مواد شوینده خشک شده 
باشند. هر یک یا دو ماه کشو و نگهدارنده های آن را بیرون بیاورید و 

بررسی کنید که مواد در آن خشک نشده باشد.

Tub Clean )تمیز کردن دیگ(
تمیز کردن دیگ، یک چرخه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین 

لباسشویی است. این چرخه را به صورت مرتب اجرا کنید.

هر نوع لباس و اقالم دیگر را از ماشین لباسشویی بردارید.۱

کشوی پخش کننده را باز کنید و یک ماده ضد آهک )مثال ۲
کالگون( را به محفظه اصلی شستشو اضافه کنید.

کشوی پخش کننده را به آرامی ببندید. در را ببندید.۳

دگمه Program را فشار دهید تا Tub Clean را انتخاب 4
کنید.

برای شروع کار، دکمه شروع/مکث را فشار دهید.5

بعد از اینکه چرخه تکمیل شد، در را باز بگذارید تا ناحیه 6
اطراف در، واشر و شیشه در خشک شوند.

احتیاط
در صورت باز گذاشتن دِر ماشین لباسشویی، باید مواظب     •

بچه ها باشید.

توجه
هیچ گونه ماده شوینده به کشوی پخش کننده شوینده اضافه نکنید.  •

ممکن است کف اضافی تولید شود و از ماشین لباسشویی نشت 
کند.

تمیز کردن سریع دیگ )اختیاری(
از این برنامه برای تمیز کردن سریع دیگ های داخلی و خارجی 

استفاده کنید. توصیه می شود پیش از شستشوی لباس های نوزاد، از 
این برنامه استفاده کنید.
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تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه )اختیاری(
فیلتر پمپ تخلیه کرک ها و اجسام کوچک باقیمانده از لباس ها  •

را جمع می کند. به طور مرتب بررسی کنید که فیلتر تمیز است 
تا از عملکرد بدون اشکال ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.

با اجرای یک چرخه فقط خشک کردن برای چند دقیقه، همه آب  •
را از دیگ خالی کنید، سپس سیم برق دستگاه را از پریز بکشید.

درپوش واقع در پشت دستگاه را در جهت خالف حرکت عقربه ۱
های ساعت بچرخانید و آن را بیرون بکشید.

هر نوع شیئ خارجی و ُپرز را از داخل بدنه پمپ و از داخل ۲
فیلتر بردارید.

درپوش را دوباره در جای خود قرار دهید. فیلتر را در امتداد ۳
تیغه های راهنما در داخل بدنه پمپ فرو کنید. فیلتر باید 

روبروی تیغه های راهنما در داخل بدنه پمپ قرار گیرد و 
سپس درپوش را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

احتیاط
هنگام تخلیه مواظب باشید، چون آب باقیمانده احتمالی ممکن  •

است داغ باشد.

تمیز کردن فیلتر آب ورودی
اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت زمانی بدون استفاده  •

باشد )مثال تعطیالت( بویژه وقتی هیچ گونه مسیر تخلیه در 
نزدیکی آن قرار ندارد، شیرهای ورود آب به ماشین را ببندید.

•  error ' اگر آب به کشوی شوینده وارد نشود، پیغام خطای ’
بر روی صفحه کنترل ظاهر خواهد شد.

اگر آب خیلی سخت باشد حاوی  آهک باشد، فیلتر ورودی آب  •
ممکن است مسدود شود.  بنابراین فکر خوبی است که آن را هر 

چند وقت تمیز کنید.

شیر آب را ببندید و پیچ شیلنگ آب را باز کنید.۱

فیلتر را با استفاده از یک برس زبر تمیز کنید.۲
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هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان
وقتی محصول یخ زده باشد بطور عادی کار نمی کند. مطمئن  •

شوید که محصول را در محلی نصب کرده اید که در زمستان 
یخ نخواهد زد.

در صورتی که محصول باید بیرون یک محل سرپوشیده یا در  •
دیگر شرایط روباز نصب شود، از بررسی موارد زیر مطمئن 

شوید.

چطور مانع از یخ زدن محصول شوید
بعد از بستن شیر، شیلنگ ورودی آب سرد را از شیر قطع کنید  •

و در حالیکه شیلنگ را رو به پایین گرفته اید آب را خارج کنید.

شیلنگ ورودی آب

نحوه برطرف کردن یخ زدگی
وقتی مشکالت تامین آب رخ می دهند، تدابیر زیر را به کار  •

بگیرید.
شیر را ببندید و با استفاده از یک پارچه آب داغ، یخ شیر و  −

هر دو ناحیه اتصاِل شیلنگِ آب ورودی دستگاه را باز کنید.
شیلنگ آب ورودی را در آورده و در داخل آب گرم زیر  −

C° ۶0–۵0غوطه ور کنید.
C° ۶0‒۵0
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FA عیب یابی
دستگاه به یک سیستم عیب یابی خودکار برای کشف و تشخیص اشکاالت در مراحل نخست، مجهز است. اگر دستگاه به خوبی کار نکند یا اصال کار 

نکند، پیش از تماس با مرکزخدمات، موارد زیر را کنترل کنید:

مشکالت عیب یابی
راه حلدلیلعالئم موجود

تلق تلق کردن و صدای 
جیرجیر

اشیاء خارجی مانند کلید، سکه یا سنجاق 
قفلی ممکن است در دیگ باشند.

ماشین لباسشویی را متوقف کرده و اشیاء خارجی داخل  •
دیگ را کنترل کنید. اگر پس از شروع دوباره ماشین 

لباسشویی همچنان صدا می آید، با مرکز خدمات تماس 
بگیرید.

صدای ضربه زدن

شستن اقالم سنگین، ممکن است باعث ایجاد 
صدای ضربه شود.

این صدا معموال طبیعی است.

اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتماال ماشین لباسشویی دارای  •
تعادل نیست. ماشین را متوقف کرده و اقالم شستشو را 

دوباره بصورت مساوی توزیع کنید.
ممكن است اقالم شستني موجب بي تعادلي 

شده باشند.
شستشو را متوقف کنید و پس از باز کردن قفل در، لباسها  •

را دوباره توزیع کنید.

صدای لرزش

مواد بسته بندی را جدا كنید. •لوازم بسته بندي از دستگاه جدا نشده اند.
ممکن است حجم لباسها بصورت ناهمگن در 

دیگ توزیع شده باشند.
شستشو را متوقف کنید و پس از باز کردن قفل در، لباسها  •

را دوباره توزیع کنید.
همه پایه های تراز کننده، محکم و صاف 

روی کف قرار نگرفته اند.
توضیحات مربوط به تراز کردن دستگاه را در بخش  •

نصب ببینید.

مطمئن شوید که کف زمین محکم است و انعطاف ندارد.  •کف زمین به اندازه کافی محکم نیست.
بخش پیش نیازهای محل نصب را ببینید.

لکه َبری ضعیف

گزینه های درست انتخاب نشده اند.

چرک های سنگین تر و لکه های سخت تر ممکن است به  •
 Soak شدت تمیزکاری اضافی نیاز داشته باشند. قابلیت

را انتخاب کنید، تا قدرت تمیزکاری چرخه انتخاب شده را 
افزایش دهید.

لکه های موجود از قبل.

اقالمی که قبال شسته شده اند ممکن است لکه هایی داشته  •
باشند که تثبیت شده اند. زدودن این لکه ها ممکن است 

سخت باشد و ممکن است الزم باشد بصورت دستی شسته 
شوند یا برای زدودن لکه، عملیات اولیه روی آنها انجام 

شود.
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راه حلدلیلعالئم موجود

لکه دار شدن

سفید کننده یا نرم کننده خیلی زود اضافه 
شده است.

محفظه پخش کننده بیش از حد ُپر است و باعث شده است  •
سفید کننده یا نرم کننده بالفاصله اضافه شود. همیشه 

سفید کننده را اندازه بگیرید تا از ُپر کردن بیش از حد 
جلوگیری کنید.

کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید. •

سفید کننده یا نرم کننده مستقیما به لباس 
های قابل شستشو در دیگ اضافه شده است.

همیشه از پخش کننده ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که  •
افزودنی های شستشو به درستی و در زمان درست چرخه 

اضافه می شوند.

لباسها به درستی دسته بندی نشده اند.

برای جلوگیری از تغییر رنگ، همیشه لباسهای تیره را  •
جدا از لباسهای روشن و سفید بشویید.

هرگز لباسهای شدیدا آلوده را با لباسهای دارای آلودگی  •
پایین نشویید.

نشت آب

اتصال شیلنگ ورودی در شیر یا ماشین 
لباسشویی ُشل است.

شیلنگ ها را از نظر نشتی، َتَرک و شکاف کنترل کنید. •
اتصاالت شیلنگ را محکم کنید. •

لوله های فاضالب خانه گرفته اند.

ماشین لباسشویی، آب را خیلی سریع تخلیه می کند.  •
خروج آب را از لوله تخلیه در هنگام تخلیه کنترل کنید. 
اگر دیدید آب از لوله تخلیه بیرون می آید، نصب درست 

شیلنگ تخلیه را کنترل کنید و گرفتگي هاي تخلیه را 
کنترل کنید. با یک لوله کش تماس بگیرید تا لوله تخلیه 

را تعمیر کند.

شیلنگ تخلیه از کانال تخلیه بیرون آمده یا 
به اندازه کافی فرو نرفته است.

برای جلوگیری از بیرون آمدن در هنگام تخلیه، شیلنگ  •
تخلیه را به شیلنگ آب ورودی یا لوله عمودی ببندید. 

برای لوله های تخلیه کوچکتر، شیلنگ تخلیه را در 
داخل لوله تا فلنج شیلنگ تخلیه فرو کنید. برای لوله های 
تخلیه بزرگتر، شیلنگ تخلیه را در داخل لوله  2.۵ تا ۵ 

سانتیمتر پس از فلنج فرو کنید.

اقالم بزرگ مانند بالش یا پتو باالتر از 
باالترین نقطه دیگ قرار می گیرند.

ماشین لباسشویی را متوقف کنید و حجم لباس را کنترل  •
کنید. مطمئن شوید که حجم اقالم قابل شستشو، باالتر از 

لبه باالیی دیگ قرار نمی گیرد.
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ماشین لباسشویی کار 
نخواهد کرد

پنل کنترل بدلیل غیرفعال بودن خاموش 
شده است.

این عادی است. دگمه روشن/خاموش را فشار دهید تا  •
ماشین لباسشویی روشن شود.

مطمئن شوید که دوشاخه دستگاه به طور كامل در پریز  •ماشین لباسشویی از برق کشیده شده است.
سالم قرار دارد.

هر دو شیر آب سرد و گرم را بطور کامل باز کنید. •جریان آب قطع شده است.

مطمئن شوید که چرخه به درستی تنظیم شده است، در را  •تنظیمات به صورت درست انجام نشده اند.
ببندید و دگمه شروع/مکث را فشار دهید.

در را ببندید و مطمئن شوید که چیزی در میان در نیست  •در باز است.
که مانع بسته شدن کامل آن شود.

سوییچ مینیاتوري/ فیوز سوخته یا پریده 
است.

فیوز مداِر خانه را کنترل کنید. فیوزها را جایگزین یا  •
سوییچ مینیاتوري را دوباره وصل کنید. ماشین لباسشویی 

باید داراي پریز اختصاصی باشد. وقتی برق دوباره وصل 
شد، ماشین لباسشویی برنامه شستشو را از جایی که 

متوقف شده است از سر خواهد گرفت.

دگمه روشن/خاموش را فشار دهید، سپس چرخه دلخواه  •کنترل باید دوباره تنظیم شود.
را دوباره انتخاب کنید و دگمه شروع/مکث را فشار دهید.

پس از انتخاب برنامه شستشو، دگمه شروع/
مکث فشار داده نشده است.

دگمه روشن/خاموش را فشار دهید، سپس چرخه دلخواه  •
را دوباره انتخاب کنید و دگمه شروع/مکث را فشار دهید. 

اگر دگمه شروع/مکث در عرض ۶0 دقیقه فشار داده 
نشود، ماشین لباسشویی خاموش خواهد شد.

شیر دیگری را در خانه کنترل کنید تا مطمئن شوید که  •فشار آب بسیار پایین.
فشار آب خانه کافی است.

ماشین لباسشویی بیش از حد سرد است.
اگر برای مدتی طوالنی ماشین لباسشویی در معرض  •

دمای زیر نقطه انجماد بوده است، پیش از فشار دادن 
دگمه روشن/خاموش، اجازه دهید گرم شود.

ماشین لباسشویی در حال گرم کردن آب یا 
ایجاد بخار است.

در حین اجرای برخی چرخه ها، و در حالی که آب به  •
صورت مطمئن تا دمای تنظیم شده گرم می شود، حرکت 

دیگ ماشین لباسشویی ممکن است موقتا متوقف شود.
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اشین لباسشویی به درستی 
ُپر نمی شود.

مطمئن شوید که فیلترهای ورودی در شیرهای ورودی  •فیلتر مسدود شده است.
مسدود نشده باشند.

شیلنگهای آب ورودی ممکن است پیچ 
خورده باشند.

کنترل کنید که شیلنگهای آب ورودی پیچ نخورده یا  •
مسدود نشده باشند.

مطمئن شوید که هر دو شیر گرم و سرد کامال باز هستند. •فشار اب كم است
شیلنگهای آب ورودی گرم و سرد برعکس 

اتصاالت شیلنگ آب ورودی را کنترل کنید. •شده اند.

ماشین لباسشویی، آب را 
تخلیه نمي كند.

مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه پیچ نخورده باشد. •شیلنگ تخلیه پیچ خورده.
نقطه تخلیه بیش از ۱.۲ متر از کف زمین 

بلندتر است.
مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه بیشتر از 1.2 متر از کف  •

ماشین لباسشویی بلندتر نیست.

چروک شدن

لباسها پس از شستشو، بالفاصله از ماشین 
لباسشویي خارج نمي شوند.

همیشه به محض پایان شستشو، لباسها را از ماشین  •
لباسشویی بردارید.

ماشین لباسشویی بیش از اندازه ُپر است.
ماشین لباسشویی می تواند کامال ُپر شود ولی محفظه  •

شستشو نباید انباشته از لباس باشد. درب ماشین لباسشویی 
باید به راحتی بسته شود.

شیلنگهای آب ورودی گرم و سرد عوض 
شده اند.

آبکشی با آب گرم می تواند باعث چروک در لباسها شود.  •
اتصاالت شیلنگ آب ورودی را کنترل کنید.

پخش ناقص یا عدم پخش 
از دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده  •شوینده بیش از حد استفاده شده است.شوینده

پیروی کنید.
بوِی ماندگی و کپک زدگی در 

چرخه تمیز کردن دیگ را بصورت مرتب اجرا کنید. •داخل دیگ، به درستی تمیز نشده است.ماشین لباسشویی

زمان چرخه طوالنی تر از 
معمول است.

اقالم دیگری را اضافه کنید تا ماشین لباسشویی بتواند  •مقدار لباس ها خیلي كم است.
بارها را همگن کند.

اقالم سنگین با اقالم سبک ترکیب شده اند.

همیشه سعی کنید اقالمی را که دارای وزن مشابه هستند  •
بشویید تا به ماشین لباسشویی اجازه دهید وزن لباس ها 

را به صورت یکنواخت برای مرحله خشک کردن توزیع 
کند.

اگر اقالم در هم تنیده شده اند، بصورت دستی بار را  •بار همگن نیست.
دوباره توزیع کنید.
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دستگاه خانگی و تلفن 
Wi- هوشمند شما به شبکه

Fi وصل نیست.

رمز شبکه وWi-Fi که می خواهید به آن 
وصل شوید، نادرست است.

شبکه Wi-Fi را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است  •
 LG پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی

SmartThinQ ثبت کنید.
داده موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن 

است.
Mobile data تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با  •

استفاده از شبکه Wi-Fi ، دستگاه را ثبت کنید.

نام شبکه بی سیم )SSID( نادرست تنظیم 
شده است.

نام شبکه بی سیم )SSID( باید ترکیبی از حروف  •
انگلیسی و اعداد باشد. )از عالمت های خاص استفاده 

نکنید(

فرکانس روتر ۲.۴ گیگا هرتز نیست.

فقط فرکانس روتر 2.۴ گیگا هرتز پشتیبانی می شود.  •
روتر بی سیم را روی 2.۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و 
دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید. برای کنترل 
فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا 

سازنده روتر تماس بگیرید.

فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه 
است.

فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است، سیگنال  •
ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی 

انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به 
دستگاه نزدیکتر باشد.
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در را کامل ببندید. اگر کد خطا محو نمی شود، با  •در به درستی بسته نشده است.
مرکز خدمات تماس بگیرید.

خطای کلید قفل در.

کنترل کنید که چیزی در زیر در گیر نکرده باشد،  •
از جمله مواد یا پارچه های حمل و نقل.

در را کامل ببندید. اگر کد خطا محو نمی شود، با  •
مرکز خدمات تماس بگیرید.

قابلیت ویژه تخلیه.
اگر در حین یک چرخه، ماشین لباسشویی برای  •

چند دقیقه در حالت مکث قرار داده شود، چرخه 
لغو شده و آب باقیمانده در دیگ تخلیه خواهد شد.

شیر را کامل باز کنید. •شیرهای آب ورودی کامال باز نیستند.
شیلنگ )ها( را صاف کنید. •شیلنگهای آب پیچ خورده اند، فشرده یا له شده اند.

فیلترهای ورودی را تمیز کنید. •فیلترهای آب ورودی مسدود شده اند.
فشار آب ورودی به شیر یا خانه بیش از حد ضعیف 

است.
برای تعمیر خطوط آب، با یک لوله کش تماس  •

بگیرید.
آب ورودی به شیلنگ های محدود کننده نشت متصل 

از شیلنگ های محدود کننده نشت استفاده نکنید. •شده است.

اشیاء خارجی مانند سکه، سوزن، گیره و غیره میان 
صفحه شستشو و سبد داخلی گیر کرده اند.

ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس دگمه  •
روشن/خاموش را فشار دهید. دگمه Spin را 
فشار دهید بدون اینکه چرخه ای را برای تخلیه 

و خشک کردن لباس ها انتخاب کنید. هنگامی که 
خشک کردن به پایان رسید، لباس ها را بردارید 

و سپس هر شیئ خارجی را که در صفحه شستشو 
گیر کرده است پیدا کرده و بردارید.

شیلنگ تخلیه پیچ خورده، فشرده شده یا مسدود شده 
شیلنگ )ها( را صاف کنید. •است.

نقطه تخلیه از کف ماشین لباسشویی بیش از ۲/۱ متر 
ارتفاع دارد.

نقطه تخلیه را تنظیم یا تعمیر کنید. بیشترین ارتفاع  •
نقطه تخلیه 2/1 متر است.
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عملیات همگن سازی دوباره UE موفقیت آمیز 
نیست.

تالش خودکار برای همگن کردن دوباره بار  •
موفقیت آمیز نبود. چرخه متوقف شده است تا اجازه 

دهد بار داخل بصورت دستی تنظیم شود.

اقالم دیگری را اضافه کنید تا ماشین لباسشویی  •مقدار لباس ها خیلي كم است.
بتواند بارها را همگن کند.

اقالم قابل شستشو با وزن تقریبی یکسان. •اقالم سنگین با اقالم سبک ترکیب شده اند.

اگر اقالم در هم تنیده شده اند، بصورت دستی بار  •بار همگن نیست.
را دوباره توزیع کنید.

خطا در کنترل.

سیم برق ماشین لباسشویی را از پریز بکشید و ۶0  •
ثانیه منتظر شوید. برق را دوباره وصل کرده و 

دوباره امتحان کنید. اگر کد خطا محو نمی شود، با 
مرکز خدمات تماس بگیرید.

بدلیل خرابي شیر آب، سطح آب بیش از حد باال 
است.

شیرهای آب را ببندید، ماشین لباسشویی را از برق  •
جدا کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

شیرهای آب را ببندید، ماشین لباسشویی را از برق  •سنسور سطح آب درست کار نمی کند.
جدا کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

یک اشکال موتور رخ داده است.

اجازه دهید ماشین لباسشویی برای ۳0 دقیقه در  •
همان حال بماند و سپس دوباره چرخه را آغاز 

کنید. اگر کد خطا محو نمی شود، با مرکز خدمات 
تماس بگیرید.

سیم برق ماشین لباسشویی را از پریز بکشید و با  •خطای کالچ.
مرکز خدمات تماس بگیرید.

برنامه Tub Clean را اجرا کنید. •هشدار تمیز کردن دیگ.

اگر اقالم در هم تنیده شده اند، بصورت دستی بار  •سنسور حسگر لباس معیوب است.
را دوباره توزیع کنید.

سیم برق ماشین لباسشویی را از پریز بکشید و ۶0  •دور موتور بیش از حد پایین است.
ثانیه منتظر شوید. برق را دوباره وصل کرده و 

دوباره امتحان کنید.
با مرکز خدمات تماس بگیرید. •

نقطه تماس دوشاخه برق معیوب است.

CL یک اشکال نیست. این امر از تغییر برنامه 
شستشو ها یا به کار انداختن دستگاه توسط کودکان 

جلوگیری می کند.

برای غیر فعال کردن، دگمه Rinse را برای ۳  •
ثانیه فشار دهید.
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این ضمانت نامه موارد زیر را شامل نمی شود:

ایاب و ذهاب برای تحویل دادن، تحویل گرفتن یا نصب یا تعمیر محصول؛ آموزش به مشتری برای کار کردن با محصول؛ تعمیر یا  •
جایگزین کردن فیوزها یا تصحیح سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیرمجاز.

عدم کار کردن محصول در هنگام افت برق یا قطعی ها یا خدمات الکتریکی نامناسب. •
آسیب ناشی از لوله های آب داراي نشتي یا شکستگی، لوله های آب یخ زده، لوله های فاضالب مسدود شده، تامین آب نامناسب یا منقطع یا  •

تامین هوای نامناسب.
آسیب ناشی از به کار بردن محصول در یک فضای آلوده یا مغایر با دستورات مشخص شده در دفترچه راهنما. •
آسیب به محصول ناشی از تصادفات، بالیا و آفات، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سیل یا حوادث غیر مترقبه. •
آسیب یا خرابی ناشی از تغییرات یا تبدیل های غیرمجاز در محصول، یا اگر محصول برای اهدافی غیر از اهداف مشخص شده استفاده  •

شده باشد، یا هر گونه نشت آب که در آن دستگاه بدرستی نصب نشده باشد.
آسیب یا خرابی ناشی از جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مقررات لوله کشی، مصرف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از لوازم جانبی،  •

قطعات، یا محصوالت شوینده که به تایید LG نرسیده اند.
آسیب ناشی از حمل و نقل و جابجا کردن شامل خش، تورفتگی، تراشه ویا آسیب دیگر به بدنه محصول شما، مگر اینکه اینگونه آسیب ها  •

ناشی از خرابی مواد یا ساخت باشد و در عرض یک )1( هفته پس از تحویل محصول گزارش شده باشد.
آسیب نمایشگر یا اقالم گمشده ، جعبه باز شده، محصول دارای تخفیف یا خرید محصول مرجوعی. •
محصوالتی که شماره سلایر های اصلی آنها کنده شده، تغییر یافته یا آنها را نمی توان به سادگی خواند. مدل و شماره سلایر ها به همراه  •

اصل رسید خرید برای اعتبار ضمانت نامه الزامی هستند.
افزایش در هزینه های مصرفی و هزینه های اضافی آب و برق. •
تعمیرات وقتی که محصول شما به غیر از مصرف خانگی معمولی و عادی استفاده شده است )برای مثال، مصرف تجاری، در دفاتر و  •

مکان های تفریحی( یا بر خالف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنمای دارنده محصول استفاده شده باشد.
هزینه های مربوط به حمل محصول از خانه شما تا محل تعمیرات. •
حمل و نصب مجدد محصول در صورتی که در یک مکان غیرقابل دسترسی نصب شده است یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده  •

.LG نصب نشده باشد، از جمله دفترچه راهنما و راهنماي نصب
•  LG آسیب ناشی از سوء استفاده، استفاده نادرست، نصب، تعمیر یا نگهداری نامناسب. تعمیر نامناسب شامل استفاده از قطعاتی که توسط

تایید یا مشخص نشده باشند.
















