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fa (آکوا استاپ)Aqua-Stopگارانتی 
r گارانتیAqua-Stop 
(آکوا استاپ)

تنھا برای دستگاه ھایی کھ سیستم آکوا استاپ دارند (آکوا استاپ)Aqua-Stopگارانتی 

وه بر اظھارات گارانتی فروشنده در توافق خرید عال
وه بر گارانتی دستگاه، در شرایط ذیل نیز عالو

دستگاه جایگزین ارائھ خواھیم داد:
اگر آسیب ناشی از آب بدلیل ایراد سیستم .1

Aqua-Stop (آکوا استاپ) ما باشد، آسیب ھای 
وارده بھ مشتریان داخلی خود را جبران خواھیم 

کرد.
این گارانتی مسئوولیت برای کل طول عمر .2

دستگاه معتبر است.
یکی از پیش نیازھای تمام دعوی ھای گارانتی .3

 Aqua-Stopاین است کھ دستگاه مجھز بھ 
مطابق دستورالعمل (آکوا استاپ) باید بدرستی و

وصل شده باشد؛ این مورد ھای ما نصب و
 (آکوا استاپ) کھ Aqua-Stopگسترش سیستم 

بدرستی نصب شده (لوازم یدکی اصلی) را نیز 
در بر می گیرد.

ت گارانتی ما شامل خطوط تأمین یا اتصاال
 (آکوا Aqua-Stopاتصال سیستم ناقص و

استاپ) روی شیر آب نمی شود.
در طول عملیات دستگاه ھای مجھز بھ .4

Aqua-Stop (آکوا استاپ) نیازی بھ نظارت بر 
زم نیست بعد از بستن شیر آنھا نیست؛ ھمچنین ال

آب، دستگاه را محکم کنید.
 قرار نی خانھ نیستید، مثالًاگر برای مدتی طوال

است چندین ھفتھ بھ سفر بروید، بھتر است تنھا 
شیر آب را ببندید.
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faمشخصات فنی دستگاه
برنامھ ھای آزمودن کارایی برای پارچھ ھای پنبھ ای
آب بسیار از نظر مصرف برق وبرنامھ ھای زیر برای تمیزکردن پارچھ ھای کتان دارای کثیفی متوسط مناسب ھستند و

مناسب ھستند.

J مشخصات فنی دستگاه
 اندازه ھای دستگاهمشخصات فنی دستگاه

850 x  600 x  590میلی متر 
 ارتفاع)x عرض x(طول 
 وزن:

 کیلوگرم (بر اساس مدل دستگاه)85 تا 70
 روش اتصال برق دستگاه:

 ھرتز50 ولت، 240 - 220ولتاژ دوشاخ اصلی 
A 10جریان اسمی 
 وات2300 – 1900قدرت اسمی 

 فشار آب
 بارومتر)10 - 1 کیلو پاسکال (1000 - 100

 مصرف برق در ھنگام خاموشی دستگاه:
 وات0,12

 مصرف برق وقتی دستگاه روشن بماند:
 وات0,43

1015/2010برنامھ ھای استاندارد شستشوی کتان مطابق با استاندارد (اروپائی) شماره 

دورۀ تقریبی برنامھحجم لباس دکمھ+ دما +برنامھ 

Cottons + 60 °C درجھ سانتیگراد) 60 (کتان + 
EcoPerfect F(اکو پرفکت) 

ساعت4_ کیلوگرم9

Cottons + 60 °C درجھ سانتیگراد) 60 (کتان + 
EcoPerfect F(اکو پرفکت) 

ساعت4^کیلوگرم4,5

Cottons + 40 °C درجھ سانتیگراد) 40 (کتان + 
EcoPerfect F(اکو پرفکت) 

ساعت4^کیلوگرم4,5

 با آب سرد 30/2010/برچسب انرژی مطابق استاندارد ایی یوتنظیمات برنامھ جھت انجام تست و
 درجھ سانتیگراد).15(

م شده است. عات مربوط بھ دمای برنامھ بر اساس دمایی است کھ روی برچسب نگھداری برای پارچھ ھا اعالاطال
یل صرفھ جوئی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو از دمای قید شده متفاوت باشد.این امکان وجود دارد کھ بھ دال
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faمقادیر مصرفی
مقادیر مصرفی]

رطوبت باقیمانده در برنامھ ھای شستشوی اصلیآب، طول زمان برنامھ ومصرف برق ومقادیر مصرفی

(مقادیر حدودی)

*دورۀ برنامھ*مصرف آب*مصرف برقحجم لباسبرنامھ

Cottons 20 °C ساعت2_لیتر90کیلو وات ساعت0,25 کیلوگرم9 درجھ سانتیگراد)20 (کتان
Cottons 40 °C ساعت3لیتر90کیلو وات ساعت1,10 کیلوگرم9 درجھ سانتیگراد)40 (کتان
Cottons 60 °C ساعت2_لیتر90کیلو وات ساعت1,06 کیلوگرم9 درجھ سانتیگراد)60 (کتان
Cottons 90 °C ساعت2_لیتر100کیلو وات ساعت2,14 کیلوگرم9 درجھ سانتیگراد)90 (کتان

Easy care 40 °C 
 درجھ سانتیگراد)40(آسان شستشو 

 ساعت2 لیتر64 کیلو وات ساعت0,71کیلوگرم4

Quick/Mix 40 °C 
 درجھ سانتیگراد)40(سریع/مختلط 

ساعت1 [لیتر45کیلو وات ساعت0,60کیلوگرم4

Delicates/Silk 30 °C 
 درجھ سانتیگراد)30(البسھ ظریف/ابریشم 

 ساعت_ لیتر37کیلو وات ساعت0,19 کیلوگرم2

Wool 30 °C ساعت_ لیتر41کیلو وات ساعت0,19 کیلوگرم2 درجھ سانتیگراد)30 (پشم 

**عات تقریبی در خصوص رطوبت باقیماندهاطالبرنامھ

WAW32... WAW28... WAW24... WAW20... 

 1600حداکثر 
rpm(دور در دقیقھ) 

  1400حداکثر 
rpm(دور در دقیقھ) 

  1200حداکثر 
rpm(دور در دقیقھ) 

  1000حداکثر 
rpm(دور در دقیقھ) 

Cottons(کتان) 62% 53% 48% 44 %

Easy care(آسان شستشو) 40% 40% 40% 40 %

Delicates/Silk 
(البسھ ظریف/ابریشم)

30 %30 %30 %30 %

Wool(پشم) 45% 45% 45% 45 %

دمای ورودی، دمای محیط، نوع، انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده بھ فشار آب، سنگینی آب، و*
عملکرد ھای اضافی انتخاب شده میزان کثیفی البسھ، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق وحجم، و

بستگی دارد.
حداکثر حجم البسھ. عات رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامھ واطال **
57



faخدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش4
چنانچھ خودتان نمى توانید ایرادی را برطرف کنید، خدمات پس از فروش

صفحھ  با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 
روی جلد.

سعی می ما ھمیشھ راه حل مناسب را پیدا می کنیم و
کنیم تا حد امکان از اعزام غیر ضروری مھندسان 

خودداری نماییم.
لطفا در ھنگام تماس با بخش خدمات پس از فروش، 

 )FD(شماره تولید  و) .E no(شماره محصول 
م بفرمایید.دستگاه را اعال

عات را، شما می توانید این اطال
براساس مدل دستگاه خودتان، پیدا کنید:*

/در دریچھ *در داخل قاب درب ماشین لباسشویی
قسمت  و*پشت دریچھ تعمیراتتعمیرات بازشده و

عقب دستگاه.
مھارت سازنده اعتماد کنید.بھ تبحر و

با مشاوران فنی ما تماس بگیرید. شما با این کار 
مطمئن خواھید بود کھ تعمیرات توسط پرسنل 

با استفاده از قطعات یدکی اصل خدماتی تعلیم دیده و
صورت خواھید گرفت.

وقتی چرخھ متوقف شده، 
 -P- و ÿ روی صفحھ 

نمایش ظاھر می شود.

درب باز است. اضافھ نمودن البسھ بھ داخل دستگاه امکان پذیر است.

زم است:چنانچھ خودتان نمى توانید ایرادی را برطرف کنید (بعد از روشن/خاموش کردن دستگاه)، انجام تعمیرات ال
آن را از دوشاخھ اصلی برق بکشید. دستگاه را خاموش کنید و■
با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.شیر آب را ببندید و■

علت/رفع مشکلایرادات

E no. شماره محصول
FDشماره تولید

~
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faنحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و
نی تر از مدت برنامھ طوال
حد معمول است.

نس لباس ھا، این عدم وجود تعادل را از ایرادى نیست – سیستم تشخیص عدم باال■
طریق ھموارسازى مکرر حجم البسھ برطرف خواھد نمود.

ایرادی نیست - سیستم تشخیص کف فعال است - یک دورۀ آبکشی نیز روشن شده است.■
طول برنامھ در طول دورۀ 

شستشو تغییر می کند.
ایرادی نیست - مراحل مختلف برنامھ شستشو برای دوره خاص شستشوی انتخاب شده، بھینھ 

سازی شده است. این امر مدت برنامھ مشخص شده در صفحھ نمایش را تغییر می دھد.
ت نگھ آب در محفظھ محصوال

vدارنده  u.باقى مى ماند 
ت نگھدارنده تغییرى نکرده است.ایرادى نیست - اثر محصوال■

بوھای موجود در ماشین 
لباسشویی.

 (کتان Cottons 90 °C یا (تمیزکردن محفظھ شستشو) Drum Cleanبرنامۀ 
 را بدون البسھ اجرا کنید. درجھ سانتیگراد)90

یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید.از پودر لباسشویی و
بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیھ شرکت تولید کننده  توجھ: 

را بریزید. برای لباس ھای پشمی یا ظریف از ماده شوینده استفاده نکنید.
 روی صفحھ نمایش Åنشانۀ 

روشن می شود. از کشوى 
مواد شوینده، کف بیرون 

میریزد.

بیش از حد مواد شوینده ریختھ اید؟
در  (نیم) لیتر آب مخلوط نموده و1/2یک قاشق غذا خورى محلول نرم کنندۀ را بھ ھمراه 

vداخل محفظھ  u بریزید (بجز لباس ھاى بیرون از منزل، لباس ھای ورزشی یا الیاف
کرک دار).

مادۀ شویندۀ کمتری در دورۀ شستشوی بعدی استفاده کنید.
ً■مکرر.کف بسیار زیاد و قدرت تقسیم را بررسی کنید. تنظیمات مقدار پایھ ولطفا

در صورت نیاز، از مادۀ شویندۀ مایع متفاوتی استفاده کنید.■
مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچھ 
از نوار دور درب بیرون می 

روی درب یا تای ریزد و
نوار جمع می شود.

تر از حد مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچھ بسیار زیادی در توزیع کننده ھا وجود دارد. باال
max(حداکثر) .نشانھ گذاری در توزیع کننده ھا پر نکنید 

ایجاد سرو صداى شدید، 
«حرکت» دستگاه لرزش و

در ھنگام چرخش.

19صفحھآیا دستگاه تراز شده است؟ دستگاه را تراز کنید. ■
19صفحھآیا پایھ ھای دستگاه محکم شده است؟ پایھ ھای دستگاه را محکم کنید. ■
نقل را بردارید. نقل برداشتھ شده است؟ قفل ھای حمل وآیا قفل ھای حمل و■

15صفحھ

موقعی کھ دستگاه در حال 
کار است، صفحھ نمایش/

مپ ھای ھشداردھنده کار ال
نمی کند.

آیا برق قطع شده است؟■
یا فیوزھا ورم کرده است؟ فیوز ھای برق را تعویض/راه اندازی مجدد کنید.آِ■
در صورت تکرار ایراد، با بخش خدمات پشتیبانی مشتریان تماس حاصل بفرمایید. ■

رسوب مواد شوینده بر روى 
لباس ھا بچشم میخورد.

برخی اوقات مواد شوینده بدون فسفات، حاوی رسوباتی ھستند کھ در آب حل نمی شوند.■
یا البسھ را پس از شستشو برس بزنید. استفاده نموده و (آبکشی)Rinseاز برنامھ دوره ■

وقتی چرخھ متوقف شده، 
 -P-  روی صفحھ نمایش 

ظاھر می شود.

ست. امکان اضافھ نمودن البسھ بداخل دستگاه وجود ندارد. در سطح آب خیلی باال■
صورت نیاز درب را سریع ببندید.

 را فشار دھید تا برنامھ ادامھ یابد.Aدکمۀ ■

علت/رفع مشکلایرادات

~
~

~
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faنحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و
نحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و

علت/رفع مشکلایرادات

شلنگ تخلیھ را بطور صحیح وصل یا جایگذاری کنید.■از دستگاه آب نشت می کند.
پیچ ھای اتصال شلنگ تخلیھ را محکم نمایید.■

ماشین لباسشویی با آب پر 
نشده است.

مواد شوینده توزیع نمی شوند.

 را فشار داده اید؟Aآیا دکمۀ ■
آیا شیر آب باز است؟■
51صفحۀ آیا ممکن است فیلتر مسدود شده باشد؟ فیلتر را تمیز کنید.■
یا زیر چیز سنگینى قرار گرفتھ ؟آیا شلنگ آب ورودی پیچ خورده و■

توزیع کننده خالی است 
نشانگر میزان پری چشمک و

نمی زند.

49صفحھآیا سرپوش /رابط کشو کثیف است؟ کشوی ماده شوینده را تمیز کنید ■
42صفحھ آیا کشوی مواد شوینده بدرستی داخل قرار گرفتھ است؟ ■

مواد شوینده/نرم کنندۀ پارچھ 
اشتباھی داخل توزیع کننده 

(ھا) ریختھ شده است.

توزیع کننده (ھا):
49صفحھپاک کنید. تخلیھ و.1
42صفحھدوباره پر کنید. .2

ماده شوینده/نرم کنندۀ پارچھ 
در داخل توزیع کننده ھا 

مسدود شده است.

تمیز کنید.توزیع کننده را دوباره مرتب و

41صفحھعملکرد ایمنی فعال شده است. توقف برنامھ؟ ■درب دستگاه باز نمی شود.
 (توقف آبکشی) = بدون چرخش نھائی)؟ Rinse Stop انتخاب شده ($آیا ■

41صفحھ
52صفحھآیا درب فقط توسط آزادسازی اضطراری باز می شود؟ ■

 را انتخاب کرده اید؟ (آماده بھ کار)Ready In را فشار داده یا زمان Aآیا دکمھ  ■برنامھ شروع بھ کار نمی کند.
آیا درب بستھ است؟■
 قفل کودک فعال است؟ آن را غیرفعال کنید. Eآیا ■
 چشمک بزند، کشوی مادۀ شوینده بطور کامل داخل جایش قرار نگرفتھ ùاگر ■

است. کشوی مواد شوینده را بھ درستی بھ سمت داخل فشار دھید.
بعد از شروع برنامھ، محفظھ 

کمی تکان دارد یا می لرزد.
ایرادی نیست - شاید آزمایش موتور داخلی باعث شده محفظھ موقع شروع برنامھ شستشو 

کمی تکان بخورد یا بلرزد.
 (توقف آبکشی) = بدون چرخش نھائی)؟ Rinse Stop انتخاب شده $آیا ■آب تخلیھ نمى شود.

41صفحھ
50صفحھپمپ تخلیھ را تمیز کنید. ■
یا شلنگ تخلیھ را تمیز نمایید.لولھ تخلیھ و■

آب داخل محفظھ شستشو دیده 
نمی شود.

ایرادی نیست - سطح آب از حوزه دید پایین تر است.

نتیجھ چرخش رضایت بخش 
نیست.

البسھ خیس/خیلى نم دار 
است.

نس لباس ھا، دوره چرخش را بدلیل ناھموار ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم باال■
بودن توزیع البسھ در داخل محفظھ، کنسل نموده است.

یکنواخت کوچک را در داخل محفظھ لباسشویی بھ طور ھموار ولباس ھای بزرگ و
قرار دھید.

 انتخاب شده (بر اساس مدل دستگاه)؟  (آسان اتو)Easy Iron pآیا ■
38صفحھ

آیا سرعت انتخابی خیلی پایین است؟ ■
دورۀ چرخش چندین بار اجرا 

شده است.
نس لباس ھا، این عدم وجود تعادل را برطرف ایرادى نیست - سیستم تشخیص عدم باال

خواھد نمود.

~

~
~

~
~

~

~
~

~
~

~
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faنحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و
عات موجود روی صفحھ نمایشاطال

علت/رفع مشکلصفحھ نمایش

 -Pو - ÿ.درب باز است. اضافھ نمودن البسھ بھ داخل دستگاه امکان پذیر است
 -P- ■.دما بسیار زیاد است. صبر کنید تا دما پایین بیاید

ست. امکان اضافھ نمودن البسھ بداخل دستگاه وجود ندارد. در صورت سطح آب خیلی باال■
 را فشار دھید تا برنامھ ادامھ یابد.Aنیاز درب را سریع ببندید. دکمۀ 

ÿدکمۀ ببندید وی آن گیر کرده است. درب را دوباره باز کرده و لباس الاحتماالً■ چشمک می زندA را 
فشار دھید.

سپس در صورت نیاز، درب ماشین لباسشویی را ببندید یا البسھ شستنی را تخلیھ کنید و■
دوباره آن را ببندید.

روشن کنید؛ برنامھ را انتخاب کرده در صورت نیاز، یک بار دیگر دستگاه را خاموش و■
تنظیمات شخصی را انجام دھید؛ برنامھ را آغاز نمایید.و

ùکشوی مواد شوینده بدرستی داخل قرار نگرفتھ است. کشوی مواد شوینده را بھ درستی بھ سمت  چشمک می زند
داخل فشار دھید.

rشیر آب را کامل باز کنید،■ روشن می شود
یا زیر چیز سنگینى قرار گرفتھ مسدود است،شلنگ آب ورودی پیچ خورده و■
51صفحھفشار آب خیلی کم است. فیلتر را تمیز کنید.■

E:18■.50صفحھپمپ تخلیھ مسدود است. پمپ تخلیھ را تمیز کنید
51صفحھشلنگ تخلیھ/لولھ تخلیھ مسدود است. شلنگ واقع در سیفون را تمیز کنید.■

E:23 در تشت پایھ آب وجود دارد، دستگاه نشتی دارد. شیر آب را ببندید. با بخش خدمات پشتیبانی
56صفحھمشتریان تماس بگیرید.

E.40صفحھقفل کودک فعال است - غیرفعالش کنید

Åیک چرخۀ شستشوی دیگر فعال شده است. ماده شوینده کف بسیار زیادی شناسایی شده و روشن می شود
کمتری را برای چرخۀ شستشوی بعدی با ھمان حجم اضافھ کنید. 

مپ نشانگر برای ال
 تمیزکردن *برنامھ

محفظھ چشمک می زند.
بھ مدل ماشین *

لباسشویی بستگی دارد

 یا برنامۀ  درجھ سانتیگراد)90 (تمیزکردن محفظھ با دمای Drum Clean 90 °Cبرنامۀ 
لگن بیرونی تمیز شود.درجۀ سانتیگراد را اجرا کنید تا محفظھ و60

توجھ
در این صورت برنامھ را بدون البسھ شستنی اجرا کنید.■
یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. بمنظور جلوگیری از از پودر لباسشویی و■

ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیھ شرکت تولید کننده را بریزید. برای لباس ھای 
پشمی یا ظریف از ماده شوینده استفاده نکنید.

46صفحھعات خاموش/روشن کردن سیگنال اطال■

 روشن کنید. اگر ھمان سپس مجدداًدستگاه لباسشویی را خاموش نموده، پنج ثانیھ صبر کرده ودیگر نشانھ ھاى نمایشى
56صفحھنشانھ دوباره ظاھر شد، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

~

~
~

~

~

~

~
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faنحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و
نحوۀ برطرف  ایرادات و3
کردن آنھا 

آزاد سازی اضطرارینحوۀ برطرف کردن آنھاایرادات و

 در صورت قطعی برقمثالً
وقتی منبع برق دوباره بازیابی شود، برنامھ ادامھ 

می یابد. 
زم شد کھ درب اصلی ماشین ولی اگر بھ ھر دلیل ال

لباسشویی باز شود، بھ صورت زیر عمل گردد:
ھشدار:

خطر سوختگی با آب داغ!
 صورت می گیرد، در وقتی شستشو با دمای باال

البسھ شستنی تماس صورتی کھ با ماده شوینده و
داشتھ باشید، خطر سوختگی وجود دارد. 

در صورت امکان، صبر کنید تا خنک شوند.
ھشدار:

خطر بروز جراحت!
اگر موقع چرخش بھ محفظۀ داخل لباسشویی دست 

بزنید، دستان شما آسیب می بیند.
در صورتیکھ استوانۀ محفظھ ھنوز می چرخد، بھ آن 

دست نزنید. 
 متوقف شود.صبر کنید تا محفظۀ داخل دستگاه کامالً

احتیاط!
آسیب ھای ناشی از آب

آب ھای نشتی آسیب ھای ناشی از آب را ایجاد 
می کنند.

تا زمانی کھ آب داخل محفظھ از درب شیشھ ای قابل 
رویت باشد، از باز کردن درب ماشین لباسشویی 

بپرھیزید.

دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخھ اصلی .1
برق بکشید.

50صفحھ. آب را تخلیھ کنید.2
اھرم باز کردن اضطراری را با یک ابزار بھ .3

آزاد کنید.سمت پایین کشیده و
سپس درب دستگاه باز می شود.

~
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faنگھ داریتمیز کردن و
دریچۀ تعمیرات را در جای خود قرار داده، .6
ببندید.ھمان جا قفل کنید و

برای پیشگیری از ریزش ماده شوینده  توجھ: 
استفاده نشده بھ چرخھ تخلیھ در شستشوی بعدی، یک 

vلیتر آب را بھ محفظھ  uبرنامھ  وDrain 
 را آغاز کنید.(تخلیھ)

شلنگ تخلیھ داخل سیفون مسدود 
شده است

دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخھ اصلی .1
برق بکشید.

گیره شلنگ را شل کنید. شلنگ تخلیھ را با دقت .2
بردارید؛ آب باقیمانده ممکن است بیرون بپاشد. 

قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید.شلنگ تخلیھ و.3

4.ً نقطھ اتصال  وصل کنید وشلنگ تخلیھ را مجددا
را توسط گیره شلنگ محکم کنید.

فیلتر داخل لولھ آب مسدود است

ابتدا، فشار آب داخل شلنگ تغذیھ آب را کاھش 
دھید:

شیر آب را ببندید..1
یکی از برنامھ ھا را انتخاب کنید بجز برنامھ .2

 (آبکشی/چرخش/Rinse/Spin//Emptyھای 
تخلیھ).

 را فشار دھید. اجازه دھید کھ برنامھ Aدکمۀ .3
 ثانیھ کار کند.40برای مدت 

 را فشار دھید. دستگاه خاموش است.#دکمۀ .4
آن را از دوشاخھ اصلی برق بکشید..5

سپس جھت تمیز کردن فیلتر:
شلنگ را از شیر جدا سازید..1

با استفاده از یک برس کوچک، فیلتر را تمیز 
کنید.

داراى سیستم در مدل ھاى استاندارد و.2
Aqua-Secure (آکوا - سکیور)، فیلتر پشت 

دستگاه را تمیز کنید:
شلنگ پشت دستگاه را بردارید.

تمیز کنید.با استفاده از آچار، فیلتر را باز نموده و

از لحاظ نشتی چک کنید.شلنگ را وصل کرده و.3
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faنگھ داریتمیز کردن و
رابط کشوی پشتی را در برابر باقیماندۀ آب، –
ماده شوینده یا نرم کنندۀ پارچھ محافظت 

کنید؛ در صورت نیاز، سطوح خارجی را با 
مرطوب تمیز کنید. قبل از پارچھ ای نرم و

اینکھ آن را در جایش قرار دھید، خشکش 
کنید.

سرپوش را با پارچھ ای نرم کشو وث )
مرطوب یا دوش دستی تمیز کنید. سطوح و

مرطوب داخلی را نیز با پارچھ ای نرم و
تمیز کنید.

دوباره آنھا سرپوش را خشک کنید وکشو وج )
را سر جایشان قرار دھید.

 سرجایش دستگیرۀ کشو را دوباره از باالچ )
قرار دھید تا وقتی مشخص شود در جایش 

قرار گرفتھ است.
داخل کشوی مواد شوینده را نیز تمیز کنید.ح )
کشوی مواد شوینده را بھ سمت داخل فشار خ )

دھید.

پمپ تخلیھ مسدود است، آبکشی 
اضطراری

ھشدار:
خطر سوختگی با آب داغ!

 صورت می گیرد، آب وقتی شسشو با دمای بسیار باال
نیز بسیار داغ می شود. در صورتی کھ با آب داغ 

تماس داشتھ باشید، ممکن است دچار سوختگی شوید. 
صبر کنید تا آب سرد گردد.

آب ھای شیر آب را ببندید تا آب وارد نشود و.1
مانده از طریق پمپ تخلیھ خالی شود.

دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخھ اصلی .2
برق بکشید.

آن را بردارید. دریچھ تعمیرات را باز نموده و.3

شلنگ تخلیھ را از داخل نگھدارنده آن بیرون .4
بیاورید.

تخلیھ را از آب دربیاورید سرپوش قفل و
داخل ظرفی مناسب قرار دھید.و

سرپوش آب بندی را سر جای خود قرار داده 
شلنگ تخلیھ را در نگھدارنده آن قرار دھید.و

سرپوش پمپ را با دقت باز کنید؛ آب باقیمانده .5
ممکن است بیرون بپاشد.

محفظھ قسمت ھاى داخلى، نوار درپوش پمپ و
پمپ را تمیز کنید. پروانۀ داخل پمپ تخلیھ مى 

بایست بھ راحتی بچرخد.
پیچ ھاى درپوش پمپ را دوباره تنظیم نموده و

آن را محکم کنید. دستگیره باید بھ صورت 
عمودی باشد.
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faنگھ داریتمیز کردن و
جای آنطرح ماده شوینده آی-داس و

تخلیۀ توزیع کننده ھا:.1
در قسمت جلوی توزیع کننده ھا، خروجی تخلیھ 

دوشاخ آب بندی برداشتنی وجود دارد. برای و
تخلیۀ توزیع کننده ھا، ابتدا دستۀ محفظھ را 

بصورت ذیل بیرون بیاورید.
کشوی مواد شوینده را بھ سمت بیرون بکشید.ا )

 کھ در پشت دستگیره محفظھ )A(دستگیرۀ ب )
(در وسط کف) قرار دارد بھ آرامی بھ سمت 

 را )B(خودتان بکشید. این کار قفل دستگیرۀ 
 باز باز می کند، کھ با کشیدن آن بھ سمت باال

خواھد شد.

برای تخلیھ کردن توزیع کننده ھا، ھر دوشاخ پ )
محتویات را آب بندی را با دقت بکشید و

داخل یک ظرف مناسب تخلیھ کنید.

سپس دوشاخ ھای آب بندی را بصورت ت )
کامل بھ عقب ھل دھید.

تمیز کردن توزیع کننده ھا/کشوى مواد شوینده:.2
کشوى مواد شوینده بصورت کامل در می آید تا 

بتوانید توزیع کننده ھا را بعد از تخلیۀ مواد 
شوینده تمیز کنید.

توزیع کننده ھا را قبل از برداشتن کشو ا )
تخلیھ کنید. 

بعد از اینکھ تمیزکاری تمام شد،  توجھ: 
دستگیرۀ کشو را دوباره بھ جای خود برگردانید.

کشوی مواد شوینده را بھ سمت بیرون ب )
بکشید.

درب کشویی را دستگیره را فشار دھید وپ )
کامل بردارید.

سرپوش کشو را با دقت بردارید.ت )

احتیاط!
خطر آسیب دیدگی بھ کشوی مواد شوینده.

کشوی مواد شوینده حاوی قطعات برقی می باشد. 
اینھا در صورت تماس با آب ممکن است دچار 

آسیب دیدگی شوند.
آن سرپوش داخل ظرفشویی را تمیز نکنید و–

را در آب فرو نکنید.
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faنگھ داریتمیز کردن و
نگھ داریتمیز کردن و2
ھشدار:نگھ داریتمیز کردن و

خطر مرگ!
در صورتی کھ بھ قطعات درحال کار دست بزنید، 

خطر برق گرفتگی وجود دارد.
آن را از دوشاخھ اصلی دستگاه را خاموش کنید و

برق بکشید.
ھشدار:

خطر مسمومیت!
بخارھای سمی کھ توسط مواد تمیزکننده تولید می 

شوند شامل محلول ھایی مثل محلول ھاى تمیزکننده 
نیز ھستند.

از مواد تمیز کنندۀ حاوی محلول استفاده نکنید.

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه

مواد تمیزکننده حاوی محلول مثل محلول ھای 
قطعات موجود در تمیزکننده ممکن است بھ سطوح و

ماشین لباسشویی آسیب بزنند.
از مواد تمیز کنندۀ حاوی محلول استفاده نکنید.

مطابق دستورالعمل ھای ذیل اجازه ندھید رطوبت 
بوھای زننده شکل بگیرد:باقی مانده ماده شوینده و

توجھ
■ً  اتاقی کھ ماشین لباسشویی در آن قرار دارد حتما

باید دارای تھویھ مناسبی باشد.
وقتی از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید، درب ■

کشوى توزیع مواد شوینده را کمی باز و
بگذارید.

 iگھگاھی با استفاده از برنامۀ شستشوی ■
Cottons 60 °C درجھ سانتیگراد)60 (کتان  

ماده شوینده ماشین لباسشویی را کار پودر وو
بیندازید.

محفظھ ماشین لباسشویى/صفحھ کنترل

صفحۀ کنترل را با محفظۀ ماشین لباسشویى و■
نم دار پاک کنید.پارچۀ نرم و

■ً  برطرف کنید.رسوبات مواد شوینده را فورا
ماشین لباسشویى را با دستگاه پرفشار آب تمیز ■

نکنید.

محفظھ لباس

از از مواد تمیز کنندۀ فاقد کلرین استفاده نموده و
بکاربردن سیم ظرفشویی پرھیز نمایید.

اگر ماشین لباسشویی بو گرفتھ است برنامۀ 
Drum Clean 90 °C تمیزکردن محفظھ) 

 را بدون البسھ شستنی اجرا درجھ سانتیگراد)90
کنید. پودر شستشو را اضافھ کنید.

جرم زدائی

در صورتیکھ مواد شوینده درست اندازه گیری 
مصرف شود، نیازی بھ جرم زدائی نمی باشد. بھ و

زم باشد، ھر حال، در صورتی کھ انجام این کار ال
جرم زدائی دستگاه را بر اساس دستورات سازندۀ 

مادۀ جرم زدا، انجام دھید. مواد جرم زدای مناسب را 
یا از طریق مراکز میتوانید از طریق وب سایت ما و

56صفحھمشتریان خریداری نمایید. 

~
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Sensors(حسگرھا) fa
HSensors(حسگرھا) 

Sensors(حسگرھا) حسگر خودکار حجم البسھ

عملکرد حسگر خودکار حجم البسھ بھ بھترین نحو 
مدت برنامھ را در ھر برنامھ بر مصرف آب و
مقدار پارچھ تطبیق می دھد.اساس نوع و

نس بودن لباس ھاسیستم تشخیص باال

سیستم ردیابی خودکار حجم نامتوازن عدم توازن 
توزیع مساوی البسھ شستنی را ردیابی می کند و

توقف مکرر چرخش محفظھ تضمین را با شروع و
می کند.

 ناھموار قرار چنانچھ لباس ھا بھ صورت کامالً
یا دورۀ چرخش گرفتھ باشند، سرعت کاھش یافتھ و

یل ایمنی اجرا نخواھد شد.بھ دال

کوچک را در داخل لباس ھای بزرگ و توجھ: 
یکنواخت قرار محفظۀ لباسشویی بھ طور ھموار و

54صفحھ، 39صفحھدھید. 

AquaSensor(آکواسنسور) 

بھ مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد
AquaSensor ،(آکوا سنسور) در چرخۀ آبکشی 

میزان تیرگى (تیرگی ایجادشده توسط کثیفی 
باقیمانده ماده شوینده) آب چرخھ آبکشی را بررسی و

تعداد چرخھ ھای آبکشی بھ تیرگی می کند. مدت و
آب بستگی دارد.

~~
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faتنظیمات دستگاه
Qتنظیمات دستگاه 
می توانید تغییر تنظیمات ذیل را تغییر دھید:تنظیمات دستگاه

عاتی سیگنال ھای اطالمیزان صدای دکمھ ھا و■
 در انتھای برنامھ)(مثالً

عملکرد خاموش کردن خودکار دستگاه را فعال/■
12صفحھغیرفعال کنید 

عات محافظت خاموش/روشن کردن سیگنال اطال■
از محفظھ (بر اساس مدل دستگاه). از 

 بھ بعد30صفحھ

باید حالت تنظیمات را فعال کنید تا این تنظیمات 
تغییر کند.

فعال کردن حالت تنظیمات

 را فشار دھید.#دکمۀ .1
  (کتان)Cottonsبرنامھ دستگاه روشن شده و

 نشان داده شده است.1در موقعیت 
 را فشار  (درجھ حرارت)Temperatureدکمۀ .2

ھمزمان انتخابگر برنامھ را در جھت دھید و
 قرار دھید. 2عقربھ ھای ساعت روی وضعیت 

حال دکمھ را رھا کنید.
مقدار پیش تنظیم شدۀ سیگنال حالت تنظیمات فعال شده و

عات روی صفحھ نمایش ظاھر می شود.ھای اطال

اکنون می توانید تنظیمات را تغییر دھید:

تغییر حجم سیگنال

 برای - یا )+ (آماده بھ کار  +Ready Inاز دکمۀ 
تغییر تنظیمات فعلی در موقعیت ھای متناظر 

انتخابگر برنامھ استفاده کنید:
عاتی و/یا : حجم صدای سیگنال ھای اطال2■
: حجم صدای سیگنال ھای دکمھ. 3■

از حالت تنظیمات خارج شوید یا:

انتخاب/عدم انتخاب خاموش کردن خودکار 
دستگاه

 قرار دارد، 4وقتی انتخابگر برنامھ در موقعیت 
Ready In+  را فشار - یا ) + (دکمھ آماده بھ کار 

دھید تا عملکرد خاموشی خودکار برنامھ روشن یا 
خاموش شود.

از حالت تنظیمات خارج شوید یا:

عات روشن/خاموش کردن سیگنال اطال
محافظت از محفظھ

بھ مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد
 قرار دارد، 5وقتی انتخابگر برنامھ در موقعیت 

 را فشار - یا )+ (آماده بھ کار  +Ready Inدکمھ 
 (تمیزکردن Drum cleanعات دھید تا سیگنال اطال

 خاموش یا روشن شود.محفظھ)

خروج وضعیت تنظیمات

 را #ذخیره کردن تنظیمات، دکمھ برای خروج و
فشار دھید.

دستگاه خاموش است. تنظیمات انتخابی بار بعدی کھ 
ماشین لباسشویی روشن شود اجرا می شود.

~

~

0 = off ،(خاموش) 
1 = quiet ،(با صدای آرام) 
2 = medium با صدای) 

معمولی)، 
3 = loud ،(با صدای بلند) 
4 = very loud با صدای) 

بسیار بلند)
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faسیستم تقسیم ھوشمند
مقدار دستی

در خصوص برنامھ ھایی کھ با تقسیم ھوشمند قابل 
استفاده نیستند، یا ترجیح می دھید دستی ماده شوینده 

" (خاموش) offبریزید (تقسیم خودکار را روی  "
vماده شوینده را بھ محفظھ  )، وöتنظیم کنید  u .

بریزید.
ابزارھای تمیزکاری مثل نرم کنندۀ آب، سفیدکننده، 

وه بر تقسیم ھوشمندانھ لکھ بر را نیز می توان عالو
بھ این محفظھ اضافھ کرد.

ھشدار:
آسیب چشم/پوست!

در صورت باز بودن درب کشویی مواد شوینده، 
موقع کارکردن ماشین لباسشویی، ماده شوینده 

ت مراقبتی بیرون می پاشند.محصوالو
درب کشوی مواد شوینده را با دقت باز کنید.

در صورت تماس چشم ھا یا پوست با ماده شوینده/
ت مراقبتی آنھا را کامل بشورید.محصوال

در صورت فرورفتن در ماده شوینده بھ صورت 
تصادفی، توصیھ ھای پزشک را رعایت کنید.

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه

محلول ھای پیش شستن محلول ھاى تمیزکننده و
البسھ (مثل لکھ برھا، اسپری ھای پیش شستشو، 

غیره) در صورت تماس با سطوح ماشین و
لباسشویی بھ آن آسیب می زنند. 

اجازه ندھید این محلول ھا با سطوح ماشین لباسشویی 
تماس داشتھ باشند. در صورت نیاز، باقیماندۀ اسپری 

باقیمانده/قطرات را با پارچۀ نم دار پاک کنید.و

توجھ
در تقسیم ھمۀ مواد شوینده، ابزارھای تمیزکاری ■

مواد پاک کننده، ھمیشھ دستورالعمل ھای و
شرکت سازنده را رعایت کنید.

اگر تقسیم ماده شوینده را دستی انجام می دھید، ■
ماده شوینده اضافی را بھ توزیع کننده تقسیم 

ھوشمند نریزید (تقسیم ھوشمند را روی حالت 
"off" (خاموش) ö تنظیم کنید). این کار مانع 

کف سازی بیش از حد می شود.تقسیم و
حالت دھنده نرم کننده ویسکوزیتھ لباس و■

منسوجات را با آب رقیق کنید تا مانع انسداد شود.

اضافھ کردن مادۀ شوینده:تقسیم کردن و

کشوی مواد شوینده را بھ سمت بیرون بکشید..1

مقدار درستی را بر اساس موارد ذیل بھ محفظھ .2
v u:اضافھ کنید 

خاکی کردن–
سختی آب (از شرکت آب منطقھ اى خود –

سوال کنید)
حجم لباس ھا–
دستورالعمل ھای شرکت سازنده–

کشوی مواد شوینده را ببندید..3
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faسیستم تقسیم ھوشمند
تنظیمات پایھ

مقدارھای پایھ عبارتند از:

 – بر اساس توصیھ شرکت برای مواد شوینده■
سازنده برای البسھ با درجۀ کثیفی عادی 

سختی آب متوسط.و
. بر اساس توصیھ نرم کننده ھای پارچھبرای ■

شرکت سازنده برای البسھ دارای درجۀ نرمی 
متوسط.

برچسب بستھ بندی مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچھ 
ًرا مطالعھ بفرمایید یا این اطال  از عات را مستقیما

شرکت سازنده بخواھید.
ع از میزان سنگینی آب خود، از ورقۀ برای اطال

آزمون استفاده کنید یا از شرکت آب منطقۀ خود 
سؤال کنید.

سنگینی آب من:

در ادامھ یک نمونھ از مقادیر مادۀ شوینده را روی 
برچسب بستھ بندی مشاھده می فرمایید:

تنظیمات پیش فرض برای مقدار پایھ بصورت خاص 
بر اساس منطقۀ محل زندگی شما تنظیم شده (برای 

 میلی لیتر 36 میلی لیتر برای مادۀ شوینده و75مثال 
برای نرم کنندۀ پارچھ). 

میزان مادۀ شوینده پایھ را بر اساس برچسب بستھ 
بندی مادۀ شوینده تنظیم کنید. سنگینی آب خود را 

موقع انجام چنین کاری مد نظر داشتھ باشید.
مقدار پایھ نرم کنندۀ پارچھ را بر اساس میزانی نرمی 

البسھ شستنی انتخاب کنید. 
تغییر یک مقدار پایھ بر ھر سھ مقدار بھ یک 

صورت اثر می گذارد.

توجھ
در صورتی مقدار پایھ را کاھش دھید کھ یک ■

مادۀ شوینده بسیار غلیظ استفاده می کنید.
در صورتی کھ مقادیر زیاد کف بصورت مکرر ■

 تنظیمات مقدار در طول شستشو ایجاد شود، لطفاً
قدرت تقسیم را بررسی کنید.پایھ و

انواع خاص مادۀ شوینده مایع ممکن است مقادیر 
بسیار زیادی کف ایجاد کند. اگر تنظیمات مقدار 

قدرت تقسیم درست باشد، توصیھ ما این پایھ و
است کھ از یک مادۀ شوینده دیگر استفاده کنید.

تغییر مقادیر پایھ:

) i یا w (آی-داس) (i-DOSدکمۀ متناظر .1
 ثانیھ فشار دھید. مقدار پایھ پیش انتخاب 3برای 

شده روی صفحھ نمایش ظاھر خواھد شد.
مقدار پایھ مورد نیاز را با استفاده از دکمھ ھای .2

Ready In (آماده بھ کار) - تنظیم کنید.+ یا 
تنظیمات بدون نیاز بھ تأیید فعال شده است. .3

اکنون می توانید مدت کوتاھی صبر کنید یا ھر 
 (آی-داس) i-DOSدکمھ را (بجز دکمھ ھای 

فشار دھید تا تنظیمات اولیھ دوباره اعمال شود.
 (آی-داس) تا وقتی i-DOSتنظیمات  توجھ: 

تغییر نکند ذخیره است، حتی اگر ماشین 
لباسشویی خاموش شود.

میزان کثیفی ←
سنگینی آب ↓

بس
ک

لامرن

نیگنس

ب
 رایس

نیگنس

 55نرم/متوسط
میلی 
لیتر

75 
میلی 
لیتر

120 
میلی 
لیتر

160 
میلی 
لیتر

سنگین/بسیار 
سنگین

75 
میلی 
لیتر

95 
میلی 
لیتر

150 
میلی 
لیتر

180 
میلی 
لیتر
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faسیستم تقسیم ھوشمند
وقتی دستگاه روشن است، این واقعیت کھ کشوی 
ماده شوینده کامل بستھ شده است بھ صورت ذیل بھ 

نمایش در می آید:
i-DOSاگر تقسیم خودکار ■ w (آی-داس) 

i-DOS یا  i (آی-داس) انتخاب شده باشد، این 
مپ ھای متناظر روشن می شوند.ال

مپ اگر تقسیم خودکار انتخاب نشده باشد، ال■
سپس نشانگر یک بار چشمک می زند و

خاموش می شود.
در صفحھ نمایش خاموش می شود.ùنشانھ ■

استفادۀ روزمره

مپ نشانگر روی صفحھ نمایش روشن می شود:ال

در صورتی کھ تقسیم ھوشمندانھ برای توزیع ■
روشن کننده انتخاب شده باشد، صفحھ نمایش 

. می شود
اگر سطح پرشدن توزیع کننده مقسم ھوشمند ■

انتخاب شده کمتر از کمترین حد مجاز باشد، 
.چشمک می زندصفحھ نمایش 

تنظیم (عدم) انتخاب تقسیم ھوشمندانھ و
قدرت تقسیم:

نرم کنندۀ پارچھ تقسیم ھای ھوشمندانھ مادۀ شوینده و
برای ھمۀ برنامھ ھایی کھ تقسیم ھوشمندانھ در آنھا 

قابل انتخاب است در کارخانھ تنظیم شده است. 
30صفحھمرور برنامھ ھا 

 Lowقدرت تقسیم بصورت پیش فرض روی  
(البسھ شستنی با درجۀ کثیفی کم) برای مادۀ 

 (البسھ دارای درجھ نرمی medium وwشوینده
 تنظیم شده است. iمتوسط) برای نرم کنندۀ پارچھ

شما می توانید برای ھر برنامھ آن را تغییر دھید. 
37صفحھ

در صورت نیاز ابزارھای وه بر تقسیم ھوشمند وعال
تمیزکاری (مثل لکھ بر) را نیز می توانید بصورت 

vدستی بھ محفظھ  u .45صفحھ اضافھ کنید

قدرت  (روشن/خاموش) و)on/off(انتخاب  توجھ: 
 (آی-داس) i-DOS iتقسیم انتخابی برای 

 (آی-داس) برای ھر برنامھ ذخیره i-DOS wو
تا می شوند حتی اگر ماشین لباسشویی خاموش شود و

وقتی مجدد آنھا را تغییر دھید.

ریختن مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچھ:

اگر صفحھ نمایش برای تقسیم ھوشمندانھ انتخابی 
چشمک بزند، بدین معناست کھ مقدار مادۀ شوینده یا 
نرم کنندۀ پارچھ در توزیع کننده کمتر از پایین ترین 

ً  سھ حد مجاز پرشدن است. این محتویات برای تقریبا
شستشوی بعدی نیز ماندگار ھستند. 

ھمین مادۀ شوینده یا نرم کنندۀ پارچھ را می توانید ھر 
زمانی اضافھ کنید. اگر قصد دارید محصول/سازنده 
را عوض کنید، توصیھ ما این است کھ توزیع کننده ھا 

49صفحھرا ابتدا تمیز کنید. 

در صورت نیاز، مقدار پایھ را تنظیم کنید.

~

~

~

~
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faسیستم تقسیم ھوشمند
aسیستم تقسیم ھوشمند
سیستم تقسیم ھوشمند در محفظھ ماده سیستم تقسیم ھوشمند

شوینده

i-DOS Intelligent Dosing system 
 سیستم تقسیم ھوشمند)(آی-داس)(

ماشین لباسشویی شما دارای سیستم تقسیم ھوشمند 
نرم کنندۀ پارچھ می باشد.برای ماده شویندۀ مایع و

 در محفظھ i وß (آی-داس) i-DOSمحفظھ ھای 
مادۀ شوینده برای این منظور تعبیھ شده اند.

یا نرم کنندۀ پارچھ بر مقدار بھینۀ مادۀ شوینده و
تنظیمات انتخابی توسط توزیع اساس.برنامھ و

 (آی-داس) تقسیم می شود.i-DOSکنندگان 

اولین استفاده/ پرکردن توزیع کننده ھا

نرم کنندۀ پارچھ، برای انتخاب مادۀ شوینده و
دستورالعمل ھای شرکت سازنده را مطالعھ بفرمایید. 

مایع ما استفاده از مواد شویندۀ استاندارد، جھانی و
رنگی را برای ھمۀ پارچھ ھای رنگی قابل شستشو با 

ماشین لباسشویی کھ از کتان یا مواد مصنوعی 
درست شده اند را توصیھ می کنیم.

توجھ
ت مایع آسان کاربردی استفاده تنھا از محصوال■

کنید کھ شرکت سازنده اضافھ کردن آن بھ 
محفظھ ماده شوینده را توصیھ کرده است. 

مواد شوینده مایع متفاوت را با ھم ترکیب نکنید. ■
در صورت تغییر ماده شوینده مایع (نوع، 

 خالی غیره)، توزیع کننده را کامالًسازنده و
49صفحھتمیز کنید.و

ت حاوی محلول، مواد تیز یا فرار از محصوال■
(مثل سفیدکننده) استفاده نکنید.

نرم کنندۀ پارچھ را با ھم ترکیب مادۀ شوینده و■
نکنید.

ت تاریخ مصرف گذشتھ یا بسیار از محصوال■
منجمد شده استفاده نکنید.

برای جلوگیری از خشک شدن، سرپوش توزیع ■
نی باز نگذارید.کننده را برای مدت طوال

پرکردن توزیع کننده ھا:

دریچھ توزیع کننده ھا در محفظھ مادۀ شوینده با 
نشانھ ھای ذیل مشخص می شود:

■ßمادۀ شوینده استاندارد/فراگیر 
■iنرم کنندۀ پارچھ 

درب کشوی مواد شوینده را باز کنید..1
دریچھ (ھای) توزیع کننده را باز کنید..2
یا نرم کنندۀ پارچھ را اضافھ کنید. مادۀ شوینده و.3

 نشانھ گذاری پر  (حداکثر)maxتر از حد باال
نکنید.

دریچھ (ھا) را ببندید..4
بھ طور کامل بھ سمت داخل کشو را بھ آرامی و.5

فشار دھید.

 برای مادۀ شویندۀ مایعß (1.3 l)توزیع کننده )
 برای نرم کنندۀ پارچھi (0.5 l)توزیع کنندۀ 0
vمحفظھ 8 u برای تقسیم دستی 

45صفحھ ~

~
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faراه انداختن دستگاه
توجھ
نی باز درب ماشین لباسشوئی را بھ مدت طوال■

نگذارید، زیرا ممکن است آب لباس ھا بھ بیرون 
نشت داشتھ باشد.

بھ منظور رعایت نکات ایمنی، درب ماشین ■
/ یا دمای  بودن سطح آب ولباسشویی در زمان باال

یا ھنگامی کھ ھنوز مخزن استوانھ ای در  وباال
اضافھ حال چرخش می باشد، قفل باقی می ماند و

کردن البسھ در این زمان امکان پذیر نیست.
در ھنگام بارگذاری مجدد، نشانگر حجم البسھ ■

فعال نمی باشد.

روش تغییر برنامھ

اگر برنامۀ شستشوی اشتباھی را شروع کرده اید، 
می توانید بھ شرح ذیل برنامھ را تغییر دھید

 را فشار دھید.Aدکمۀ .1
برنامۀ دیگری را انتخاب کنید..2
 را فشار دھید. در این حال برنامھ Aدکمۀ .3

جدید از ابتدا شروع بھ کار خواھد نمود.

ایجاد وقفھ در روند اجرای برنامھ

:برنامھ ھاى قابل اجرا با دماى باال
 را فشار دھید.Aدکمۀ .1
  (آبکشی)Rinseبھ منظور خنک سازی البسھ: .2

را انتخاب کنید.
 را فشار دھید.Aدکمۀ .3

جھت شستشو با درجھ حرارت پایین تر:
 را فشار دھید.Aدکمۀ .1
2.Spin(چرخش)  یا Drain(تخلیھ)  را انتخاب 

کنید.
 را فشار دھید.Aدکمۀ .3

 rinse holdشستشو در طول 
(توقف آبکشی) پایان می یابد

 در صفحھ نمایش چشمک می زند، سرعت $
مدت باقیمانده برنامھ برای چرخش پیش تنظیم شده و

برنامھ انتخاب شده بھ نمایش در می آیند.

برنامھ را بھ طریق ذیل ادامھ دھید:
 یا Aفشار دادن دکمۀ ■
تغییر سرعت چرخش یا تنظیم انتخابگر برنامھ روی ■

.Aسپس فشار دادن دکمھ  و (تخلیھ)Drainحالت 

شستشو خاتمھ یافتھ است

 روی صفحھ نمایش ظاھر می شود. ÿ و -0- 
 خاموش است.Aمپ نشانگر دکمھ ال

برداشتن البستھ شستنی/خاموش کردن 
دستگاه

البسھ را خارج کنید.درب را باز کنید و.1
 را فشار دھید. دستگاه خاموش است.#دکمۀ .2
شیر آب را ببندید..3

جھت مدل ھاى داراى سیستم آکواستاپ  توجھ: 
مورد نیاز نمى باشد. 

توجھ
لباس ھا را در داخل محفظھ باقی نگذارید. ممکن ■

است در دور شستشوی بعدی چروک شوند یا 
لباس ھای دیگر را بی رنگ کنند.

نوار اشیاء خارجی را از داخل محفظھ و■
ستیکى دور درب بردارید- خطر زنگ زدگى.ال

ستیک دور درب را پاک کنید.ال■

کشوى توزیع مواد شوینده را باز درب و■
بگذارید تا رطوبت باقى ماندۀ آن خشک شود. 

48صفحھ
ھمیشھ صبر کنید تا برنامھ تمام شود، زیرا ■

دستگاه ممکن است ھمچنان قفل باشد. سپس 
صبر کنید تا قفلش باز دستگاه را روشن کنید و

شود.
اگر صفحھ نمایش در انتھای برنامۀ شستشو ■

خاموش شود، حالت صرفھ جویی انرژی فعال 
می شود. جھت روشن شدن نور صفحھ نمایش، 

یکی از دکمھ ھا را فشار دھید.

~
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faراه انداختن دستگاه
انتخاب تنظیمات دیگر برنامھ ھا

با انتخاب تنظیمات دیگر، می توانید فرآیند شستشو را 
برای البسھ شستنی خود بھتر سازگار کنید.

تنظیمات بر اساس میزان پیشرفت برنامھ قابل 
انتخاب یا غیرقابل انتخاب ھستند. 

مپ ھای اگر یکی از تنظیمات فعال شده باشد، ال
نشانگر دکمھ روشن می شود.

تنظیمات بعد از خاموش شدن ماشین لباسشویی 
ذخیره نمی شود.

37صفحھتنظیمات دیگر برنامھ 

برنامھ را آغاز نمایید

مپ ھشداردھنده روشن  را فشار دھید. الAدکمۀ 
برنامھ شستشو شروع می شود.می شود و

وقتی برنامھ در حال اجراست، صفحھ نمایش زمان 
"Ready In"وقتی برنامھ  (زمان آماده بھ کار) و

ییشرفت برنامھ شستشو آغاز شده نشانھ ھای طول و
را نمایش می دھد. 

26صفحھ صفحھ نمایش 

 (سیستم تشخیص Foam detection توجھ:
کف):

 روی صفحھ نمایش ظاھر شود، یعنی Åاگر نشانۀ
ماشین لباسشویی کف بسیار زیادی را در طول 

بھ صورت خودکار یک چرخۀ شستشو پیدا کرده و
چرخۀ آبکشی اضافی را فعال می کند تا کف ھا را 

بیرون بریزد.
ماده شوینده کمتری را برای چرخۀ شستشوی بعدی 

با ھمان حجم اضافھ کنید.

اگر قصد دارید برنامھ را قفل کنید تا از تنظیم سھوی 
آن جلوگیری کنید، می توانید قفل کودک را بھ شرح 

ذیل انتخاب کنید.

 ثانیھE  3قفل کودک 

شما این امکان را دارید کھ دستگاه لباسشویی را 
از تغییرات ناخواستھ برنامھ ھاى قفل نموده و

تنظیم شده جلوگیرى کنید. برای این منظور، قفل 
کودک را فعال کنید.

 Ready In، دکمھ ھای فعالسازی/غیرفعالسازیبرای 
 ھمزمان برای سھ ثانیھ فشار + و- (آماده بھ کار)

 روی صفحھ نمایش Eنگھ دارید. نشانۀ داده و
ظاھر می شود.

■E.روشن می شود: قفل کودک فعال است 
■E چشمک می زند: قفل کودک فعال است 

انتخابگر برنامھ نیز تنظیم شده است یا دکمھ و
مربوط فشار داده شده است.

حتی وقتی ماشین لباسشویی خاموش شده  توجھ: 
باشد نیز قفل كودک ایمن فعال است. قبل از انتخاب 

برنامھ بعدی، قفل کودک را غیرفعال کنید.

اضافھ کردن البستھ شستنی

بعد از شروع برنامھ، می توانید در صورت نیاز 
البسھ شستنی را اضافھ یا کم کنید.

 را برای انجام این کار فشار دھید. Aدکمۀ 
ماشین امکان  چشمک می زند وAمپ ھشدار ال

اضافھ کردن البسھ بیشتر را بررسی می کند. 

اگر نشانھ ھای ذیل در صفحھ نمایش ظاھر شد:
 روشن می شوند، ÿ و -P-   ھر دو نشانھ ھای■

می توانید در صورت نیاز البسھ بھ داخل و
دستگاه اضافھ کنید.

■ -P-  روشن می شود، امکان اضافھ نمودن 
البسھ بداخل دستگاه وجود ندارد. 

 را فشار دھید. برنامھ A جھت ادامھ برنامھ، دکمھ
بھ صورت خودکار ادامھ می یابد.

~

~
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faراه انداختن دستگاه
قراردادن البسھ شستنی در داخل محفظھ 
لباسشویی

ھشدار:
خطر مرگ!

ل م شستنى آغشتھ بھ مواد نگھدارنده حاوى حالاقال
مانند لکھ برھا / محلول ھاى تمیزکننده، پس از قرار 

گرفتن در مخزن لباسشویى، ممکن است باعث 
انفجار شوند.

 بنابراین قبل از قراردادن آنھا در داخل دستگاه، کامالً
آبمالى نمایید.

توجھ
کوچک را براى شستشو در م بزرگ واقال■

ماشین لباسشویی ترکیب کنید. البسھ شستنی 
دارای اندازه ھای مختلف در چرخۀ چرخش 

خود را بھتر پخش می کنند. البسھ منحصربفرد 
ممکن است باعث عدم تعادل در بار گردد. 

حداکثر ظرفیت مشخص شده را رعایت کنید. ■
بیش از حد پرکردن ماشین تأثیر معکوس بر 

چروک البسھ را بیشتر نتیجۀ شستشو دارد و
می کند.

پھن شده را البسھ شستنی از قبل دستھ بندی و.1
درون محفظۀ ماشین لباسشویی باز کنید.

دقت کنید لباسھا بین درب ماشین لباسشویى .2
ستیکى دور درب گیر نکرده باشد نوار الو
سپس درب را ببندید.و

تنظیمات  چشمک می زند وAمپ ھشداردھندۀ دکمۀ ال
برنامھ در پنل صفحھ نمایش ظاھر می شود.

مواد شوینده را بریزید اندازه بگیرید و
ت مراقبت کنیداز محصوالو

نرم کنندۀ پارچھ را ماشین لباسشویی ماده شوینده و
در اغلب برنامھ ھا بصورت خودکار تقسیم می کند. 

تقسیم ھوشمند برای تمام برنامھ ھایی کھ قابل استفاده 
است در کارخانھ پیش تنظیم شده است. 

شما می توانید از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید یا 
37صفحھآنھا را تغییر دھید. 

در صورت نیاز ابزارھای وه بر تقسیم ھوشمند وعال
تمیزکاری (مثل لکھ بر) را نیز می توانید بصورت 

vدستی بھ محفظھ  u .45صفحھ اضافھ کنید

در خصوص برنامھ ھایی کھ با تقسیم ھوشمند قابل 
استفاده نیستند، یا ترجیح می دھید دستی ماده شوینده 

 (خاموش) "off"بریزید (تقسیم خودکار را روی 
vماده شوینده را بھ محفظھ  )، وöتنظیم کنید  u .

45صفحھبریزید. 

تغییر تنظیمات پیش فرض برنامھ

شما می توانید از تنظیمات پیش فرض برای ھر 
چرخۀ شستشو استفاده کنید یا آنھا را تغییر دھید.

 انتخاب برای انجام این کار، دکمۀ مقابل را مکرراً
کنید تا تنظیمات مورد نیاز بھ نمایش درآید. 

نگھداشتن دکمھ ھا مقادیر فشاردادن و توجھ: 
تنظیمات را بصورت خودکار بھ تنظیمات آخر 
می برد. سپس ھمین دکمھ را دوباره فشار دھید 

بدین ترتیب خواھید توانست مقادیر تنظیمات را و
مجدد تغییر دھید.

تنظیمات بدون نیاز بھ تأیید فعال شده است.

توجھ
 (آی-داس) تا وقتی تغییر i-DOSتنظیمات ■

نکند ذخیره است، حتی اگر ماشین لباسشویی 
خاموش شود.

اگر ماشین لباسشویی خاموش شود، سایر ■
تنظیمات برنامھ ذخیره نمی شوند.

36صفحھتنظیمات پیش فرض برنامھ 

~

~

~
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faراه انداختن دستگاه
Rinse Plus O(آبکشی اضافی) 

ً  برای افراد دارای پوست حساس و/یا مخصوصا
مناطق دارای آب خیلی سبک.

Easy Iron p(آسان اتو) 

چروک البسھ را بدلیل توالی خاص چرخش بھمراه 
کاھش سرعت چرخش کاھش می دھد.پرزگیری و

رطوبت باقی مانده از شسشتو افزایش یافتھ  توجھ: 
است.

راه انداختن دستگاه1
آماده کردن ماشین لباسشوییراه انداختن دستگاه

بھ برق  وباید بھ درستیماشین لباسشویی  توجھ: 
.13صفحھ. از متصل شود

دوشاخھ برق را بھ پریز وصل نمایید..1
شیر آب را باز کنید..2
درب دستگاه را باز کنید..3
 بررسی کنید کھ آب محفظھ داخل دستگاه کامالً.4

تخلیھ شده باشد. در صورت لزوم خودتان آب را 
تخلیھ کنید.

روشن کردن دستگاه/انتخاب یک برنامھ

 را فشار دھید. دستگاه روشن است.#دکمۀ 
 کھ در کارخانھ تنظیم  (کتان)Cottonsسپس برنامۀ 

شده ھمیشھ بھ نمایش در می آید.
شما می توانید از این برنامھ استفاده کنید یا برنامھ 

دیگری را انتخاب کنید. انتخابگر برنامھ را می 
توانید بھ ھر دو طرف بچرخانید.

اگر پیشتر قفل کودک را فعال کرده اید، باید  توجھ: 
قبل از انتخاب یک برنامھ شستشو آن را غیرفعال 

40صفحھکنید. 

مپ روی انتخابگر برنامھ روشن می شود نشانگر ال
  برای برنامھ انتخاب  تنظیمات پیش فرض برنامھو

شده روی پنل صفحھ نمایش نمایان می شود.
درجھ حرارت■
سرعت چرخش■
مدت برنامھ (یک در میان)حداکثر حجم و■
 (آی داس) در صورتی i-DOSنشانگر تنظیمات ■

روشن می شود کھ تقسیم ھوشمند انتخاب شده 
باشد.

انرژی:عاتی در مورد مصرف آب واطال■
: (چراغ محفظھ)drum lightدر دستگاه ھای دارای 

محفظھ بعد از روشن کردن دستگاه، بعد از باز 
بعد از شروع برنامھ روشن است. بستن درب وو
مپ سپس بصورت خودکار خاموش می شود.ال

~

~
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faتنظیمات دیگر برنامھ ھا
 (آی داس)i-DOSتنظیمات 

ماشین لباسشویی شما دارای سیستم تقسیم ھوشمند 
نرم کنندۀ پارچھ می باشد. برای ماده شویندۀ مایع و

نرم کنندۀ پارچھ را ماشین لباسشویی ماده شوینده و
در اغلب برنامھ ھا بصورت خودکار تقسیم می کند. 

30صفحھ

موارد ذیل در کارخانھ حاضر بوده است: 
■i-DOS w (آی-داس) : ?̈

تقسیم ماده شوینده برای البسھ شستنی با درجۀ 
کثیفی کم

■i-DOS i :(آی-داس)  ©?
تقسیم نرم کنندۀ پارچھ برای البسھ با میزان 

متوسط نرمی

i-DOS w(آی-داس) برای مادۀ شوینده 

توان تقسیم

تنظیمات تقسیم خودکار ماده شوینده را می توانید قبل 
از آغاز برنامھ تغییر دھید. شما می توانید درجات 

 مشاھده کنید29صفحھ کثیف بودن را در 

i-DOS i(آی-داس) برای نرم کنندۀ پارچھ 

توان تقسیم

بر اساس میزان پیشرفت برنامھ، می توانید تنظیمات 
تقسیم خودکار مادۀ شوینده را تغییر دھید. 

تنظیمات دیگر برنامھ ھا\
مرور کلی تنظیمات ھمھ برنامھ ھا، کھ بر اساس تنظیمات دیگر برنامھ ھا 

برنامھ قابل انتخاب است، را می توانید از 
 مطالعھ بفرمایید.30صفحھ

SpeedPerfect (?(اسپید پرفکت) 

کسب نتیجۀ شستشوی شستن در زمان کوتاه تر و
مطلوب کھ با برنامھ منتخب سازگار باشد، اما انرژی 

بیشتری مصرف می کند، بدون تنظیمات. 
SpeedPerfect (?.(اسپید پرفکت) 

بیش از حد مجاز ماشین لباسشویى در آن  توجھ: 
لباس قرار ندھید.
30صفحھمرور برنامھ ھا 

EcoPerfect F(اکو پرفکت) 

کسب کاھش دما وشستن با مصرف بھینھ انرژی و
نتیجۀ مطلوب شستشو کھ با برنامھ منتخب سازگار 

 (اکوپرفکت).EcoPerfect Fباشد، بدون تنظیمات 

Prewash T(پیش شستشو) 

برای شستشوی البسھ خیلی کثیف.

توجھ
، ماده تقسیم ھوشمند انتخاب شده باشداگر ■

شوینده بصورت خودکار برای پیش شستشو 
شستشوی اصلی توزیع می شود. و

 medium (آی داس) i-DOSتقسیم خودکار ■
 تنظیم کنید تا تقسیم بیش از حد صورت (متوسط)

نگیرد.
  (تقسیم دستی)dosing manuallyاگر ■

انتخاب شده، ماده شوینده را برای پیش شستشو 
شستشوی اصلی اختصاص دھید. ماده شوینده و

را برای پیش شستشو در محفظھ قرار دھید 
ماده شوینده را برای شستشو اصلی در محفظھ و

v u.بریزید 

ªلکھ زیادزیاد: دارای کثیفی و
متوسط: دارای کثیفی متوسط©
کم: دارای کثیفی کم ¨
ö ،تعیین خودکار مقدار غیرفعال شده

45صفحھتقسیم دستی 

ªزیاد: میزان زیاد نرمی
متوسط: میزان متوسط نرمی©
کم: میزان کم نرمی ¨
ö،تعیین خودکار مقدار غیرفعال شده

~

~
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faتنظیمات پیش فرض برنامھ
تنظیمات پیش فرض برنامھ0
تنظیمات پیش فرض برنامھ بعد از انتخاب برنامھ تنظیمات پیش فرض برنامھ

شستشو در صفحھ نمایش مشخص می شود.
شما امکان تغییر تنظیمات پیش فرض را دارا ھستید.

مرور کلی تنظیمات ھمھ برنامھ ھا، کھ بر اساس 
برنامھ قابل انتخاب است، را می توانید از 

 مطالعھ بفرمایید. 30صفحھ

درجھ حرارت 

) °C s((درجھ سانتیگراد) 
بستھ بھ مرحلھ ای کھ برنامھ در آن قرار دارد، درجھ 

در حین اجرای حرارت را می توانید قبل از برنامھ و
برنامھ تغییر دھید. 

حداکثر دمای قابل انتخاب برای شستشو، بھ نوع 
برنامھ منتخب بستگی دارد.

سرعت چرخش 

)Spin B(چرخش) (
شما بر اساس میزان پیشرفت برنامھ، می توانید 

؛ دور در دقیقھ) را قبل از rpmسرعت چرخش (بھ 
در زمان اجرای برنامھ تغییر دھید. برنامھ و

Setting 0 آب در حال آبکشی بدون )0 (تنظیمات :
چرخش نھایی تخلیھ می شود. البسھ شستنی داخل 

می کھ نباید محفظھ خیس باقی می ماند، مثل اقال
چرخانده شود.

 (توقف آبکشی) = بدون Rinse Stop: $تنظیمات 
چرخش نھایی. البسھ شستنی بعد از آبکشی نھایی در 

آب باقی می ماند.
فاصلھ بعد از اتمام برنامھ اگر البسھ شستنی را بال

شستشو بیرون نیاورید، می توانید برای پیشگیری از 
" (توقف آبکشی) را Rinse holdچروک، "چین و

انتخاب کنید. 
41صفحھ برای ادامھ/اتمام برنامھ 

حداکثر دمای قابل انتخاب شستشو بھ مدل دستگاه 
نوع برنامھ منتخب بستگی دارد.و

Ready in(آماده بھ کار) 

)ñ(
، می توانید اتمام برنامھ را قبل از آغاز برنامھ

 ساعت 24بصورت افزایش ساعتی تا حداکثر 
"Ready in".(آماده بھ کار) پیش انتخاب کنید 

برای این منظور:
یک برنامھ را انتخاب کنید. .1

مدت برنامھ برای برنامھ منتخب بھ نمایش 
.(ساعت:دقیقھ) 2:30درمی آید 

 را تا ھنگام  (آماده بھ کار) "Ready in" دکمھ .2
نمایش تعداد ساعات مورد نیاز، بطور مکرر 

فشار دھید.
مقادیر تنظیمات با استفاده از دکمھ  توجھ: 

Ready In +  با  افزایش، و)+ (آماده بھ کار
  (آماده بھ کار) - Ready Inاستفاده از دکمھ 
کاھش می یابد.

 را فشار دھید.Aدکمۀ .3
برنامھ شروع بكار می كند.

 ساعت) در h) (8  8عدد انتخابی ساعت (مثل 
بھ صورت صفحھ نمایش ظاھر می شود و

معکوس شمارش می شود تا برنامھ شستشو آغاز 
شود. سپس مدت برنامھ بھ نمایش در می آید.

طول برنامھ موقع اجرای برنامھ بصورت  توجھ: 
خودکار تنظیم می شود. تغییرات وارده بھ تنظیمات 
پیش فرض، برنامھ یا تنظیمات، مدت برنامھ را نیز 

تغییر می دھد.

 (اگر زمان آماده بھ کار انتخاب بعد از شروع برنامھ
برنامھ شستشو ھنوز آغاز نشده، می توانی عدد شده و

پیش انتخاب شده ساعت را بھ طریق زیر تغییر دھیدد:
 را فشار دھید.Aدکمۀ .1
 + یا -  (آماده بھ کار)Ready In از دکمھ .2

برای تغییردادن عدد ساعت استفاده کنید.
 را فشار دھید.Aدکمۀ .3

 می توانید در صورت نیاز بعد از شروع برنامھ،
40صفحھالبسھ شستنی را اضافھ یا کم کنید. 

~

~

~
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faمرور برنامھ ھای شستشو
آھارزنى

البسھ شستنی را نباید با نرم کننده پارچھ  توجھ: 
بشورید.

دستگاه را روشن کنید..1
 را انتخاب کنید. (آبکشی)Rinseبرنامۀ .2
مطابق دستورالعمل ھای شرکت سازنده، .3

vآھارزنی داخل محفظھ u را اندازه گیری 
کنید (در صورت نیاز ابتدا تمیز کنید).

 را فشار دھید.Aدکمۀ .4

رنگ کردن/سفید کردن

رنگ کارى را فقط در حجم ھاى معمول انجام دھید. 
نمک می تواند باعث زنگ زدگی قسمت ھای استیل 

گردد. ھمیشھ بھ دستورالعمل شرکت سازنده مواد 
رنگ زن، در مورد رنگ کارى توجھ کنید. 
.نکنیداز ماشین لباسشیی برای سفید کردن استفاده 

خیساندن البسھ

دستگاه را روشن کنید..1
 درجھ 30 (کتان Cottons 30 °Cبرنامۀ .2

 را انتخاب کنید.سانتیگراد)
برای تقسیم ماده شوینده یا اضافھ کردن آن بھ .3

vمحفظھ u مطابق دستورالعمل شرکت  
 (آی داس) استفاده کنید.i-DOSسازنده از 

 را فشار دھید. برنامھ شروع بكار می Aدکمۀ .4
كند.

 را فشار دھید A دقیقھ، دکمۀ 10بعد از حدود .5
تا برنامھ متوقف شود.

البسھ شستنی را برای مدت کافی بگذارید تا .6
 را دوباره فشار Aخیس بخورد، سپس دکمھ 

دھید تا برنامھ ادامھ یابد یا برنامھ را تغییر دھید.

توجھ
لباسھای ھمرنگ را با ھم داخل لباسشویی بریزید. ■
بھ ماده شوینده بیشتری نیاز نیست؛ از روش ■

خیساندن برای شستشو استفاده می شود.

*** Automatic 30° درجھ سانتیگراد)30 (اتوماتیک 
یمت بیشتری شستھ خواھند شد؛ البسھ با مال

نوع پارچھ البسھ بصورت خودکار شناسایی می شود میزان کثیفی و
ح می شوند.تقسیم ھوشمندانھ نیز بھ ھمین ترتیب اصالروال شستشو وو

 کیلوگرم3.5حداکثر 
 درجھ سانتیگراد30
$ ،1000 rpm(دور در دقیقھ) 

-
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

*** Automatic 60° درجھ سانتیگراد)60 (اتوماتیک 
شستشوی فشرده تر البسھ شستنی؛ 

نوع پارچھ البسھ بصورت خودکار شناسایی می شود میزان کثیفی و
ح می شوند.تقسیم ھوشمندانھ نیز بھ ھمین ترتیب اصالروال شستشو وو

 کیلوگرم6حداکثر 
 درجھ سانتیگراد60
$ ،1400 rpm(دور در دقیقھ) 

-
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

Shirts/Blouses (پیراھن/بلوز)
بلوز ھای بدون نیاز بھ اتو از الیاف پنبھ ای، نخی، الیاف پیراھن و

یا الیاف مختلطمصنوعی و
توجھ

 چرخش  (آسان اتو)Easy Iron pپیراھن ھا/بلوزھا در تنظیمات ■
کوتاھی داده می شوند. در حالیکھ ھنوز آب چکان ھستند بطور 

 اثر صاف سازی خودکارعمودی قرار دھید تا خشک شوند. 
جھت شستشوی پیراھن/بلوزھای ساختھ شده از الیاف ابریشم/ظریف ■

 استفاده نمایید. (البسھ ظریف/ابریشم)Delicates/Silkاز برنامھ 

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 60درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 
Easy Iron p(آسان اتو) 

è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***

~
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faمرور برنامھ ھای شستشو
***Sportswear:(لباسھای ورزشی) 
راحتی بافتھ شده با الیاف ریزلباس ھای ورزشی و

توجھ
نباید البسھ شستنی را با نرم کننده پارچھ بشورید.■
قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیھ ■

محفظھ ھا) را از وجود ھرگونھ باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ - 

*** Night wash(شسشتوی شبانھ) 
برنامھ مخصوص شسشتو در ھنگام شب؛ مناسب پارچھ ھای نخی، کتان، 

مختلطمصنوعی و
توجھ

زنگ اخبار نھایی غیرفعال شده■
زمان سرعت چرخش نھایی بصورت پیش فرض کاھش یافتھ و■

شستشو نیز کمتر است.

 کیلوگرم4حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1200 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

*** Duvet program( برنامھ شستشوی لحاف)
م قابل شستشو با ماشین لباسشویی کھ با الیاف مصنوعی پر شده اند، اقال

م پر شده با پر ھم رو تختی؛ ھمچنین برای اقالمانند بالش، متکا، لحاف و
مناسب است

م بزرگ را بصورت جداگانھ بشوئید. از یک ماده شوینده اقال توجھ: 
عات موجود بر روی برچسب بھ اطالمناسب البسھ ظریف استفاده نموده و

لباس توجھ نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفھ جوئی کنید.

 کیلوگرم2.5حداکثر 
Ž - 60درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1200 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Rinse Plus O(آبکشی اضافی) 
ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ -

*** Automatic 40° درجھ سانتیگراد)40 (اتوماتیک 
منسوجات دارای بافت محکم ؛ 

نوع پارچھ البسھ بصورت خودکار شناسایی می شود میزان کثیفی و
ح می شوند.تقسیم ھوشمندانھ نیز بھ ھمین ترتیب اصالروال شستشو وو

 کیلوگرم6حداکثر 
 درجھ سانتیگراد40
$ ،1400 rpm(دور در دقیقھ) 

-
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***
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faمرور برنامھ ھای شستشو
*** AllergyPlusس) (آلرژی پال
محکم از جنس کتانی یا پنبھ ایالیاف دارای بافت قوی و

طول دوره نی تر، حجم آب بیشتر واستفاده از دوره شستشوی طوال توجھ: 
می است کھ نیاز بھ شستشوی  مناسب شستشوی اقالچرخش بیشتر خصوصاً

بھ محافظت پوست ھای حساس کمک می کند.بھداشتی دارند و

 کیلوگرم*5 کیلوگرم/7حداکثر 
Ž - 60درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1600** rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

 ***Outdoor/Impregnation (البسھ خارج از منزل/آغشتھ سازی)
لباس ھای چرخھ شستشو بعد از آب بندی البسھ ھواناپذیر غشادار و

مخصوص خارج از منزل یا پارچھ ھای مقام در برابر آب.
یک برنامھ را انتخاب کنید..1
ماده شوینده مخصوص را برای البسھ مخصوص فضای باز بھ .2

vمحفظھ  u.اضافھ کنید 
 را فشار دھید. برنامھ قبل از آخرین چرخھ آبکشی متوقف Aدکمۀ .3

می شود.
v میلی لیتر) را بھ محفظھ 170یک ماده ضد آب (حداکثر .4 u 

اضافھ کنید.
 را فشار دھید. البسھ شستنی را مطابق دستورالعمل ھای Aدکمۀ .5

تولیدکننده پس شستشو کنید.
توجھ

مطابق دستورالعمل ھای تولیدکننده از یک ماده شوینده مخصوص ■
مقدار مناسب برای شستشوی ماشین استفاده کنید.و

نباید البسھ شستنی را با نرم کننده پارچھ بشورید.■
قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیھ ■

محفظھ ھا) را از وجود ھرگونھ باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.

 کیلوگرم1حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Rinse Plus O(آبکشی اضافی) 
ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ -

 ***Outdoor (البسھ خارج از منزل)
لباس ھای مخصوص خارج از منزل یا پارچھ البسھ ھواناپذیر غشادار و

ھای مقام در برابر آب.
توجھ

مناسب ماشین شور استفاده کنید. مطابق از ماده شوینده خاص و■
vدستورالعمل ھای شرکت سازنده، مقدار درستی را بھ محفظھ  u 

اضافھ کنید.
نباید البسھ شستنی را با نرم کننده پارچھ بشورید.■
قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیھ ■

محفظھ ھا) را از وجود ھرگونھ باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Rinse Plus O(آبکشی اضافی) 
ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ - 

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***
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faمرور برنامھ ھای شستشو
Rinse/Spin(ابکشی/چرخش) 
آبکشی اضافی/چرخش با سرعت چرخش قابل انتخاب

 بصورت پیش فرض در  (آبکشی اضافھ)Rinse Plus Oکلید  توجھ: 
تنظیمات برنامھ تعیین شده است. در صورت نیاز بھ دوره تنھا چرخش، 

با فشار دکمھ، عملکرد را غیر فعال سازید.

-
-
$ ،0 - 1600** rpm(دور در دقیقھ) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
èماده شوینده -، نرم کننده پارچھ 

*** Drum clean(تمیزکردن محفظھ) 
قسمت خارجی محفظھ این برنامھ جھت تمیز کردن محفظھ شستشو و

بکار می رود، بعنوان مثال قبل از راه اندازی دستگاه برای نخستین بار 
 درجھ 40در حالتی کھ شستشو بطور مکرر با دمای آب پایین (و

سانتیگراد یا کمتر) صورت گرفتھ است ھمچنین چنانچھ بدلیل عدم استفاده 
نی مدت، دستگاه بوی نامطبوع گرفتھ باشد. وقتی از برنامھ ای با طوال

نی استفاده نکرده تر برای مدتی طوال درجھ سانتیگراد یا باال60دمای 
 چشمک می  (تمیزکردن محفظھ)Drum cleanمپ نشانگر باشید، ال

زند.
توجھ

در این صورت برنامھ را بدون البسھ شستنی اجرا کنید.■
یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. از پودر لباسشویی و■

بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیھ 
شرکت تولید کننده را بریزید. برای لباس ھای پشمی یا ظریف از 

ماده شوینده استفاده نکنید.

 کیلوگرم0
 درجھ سانتیگراد90، 80

 دور در دقیقھ1200
-

ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ -

Super 15’  دقیقھ ای)15 (فوق العاده سریع 
م  دقیقھ، مناسب برای شستشوی اقال15برنامھ بسیار کوتاه مدت حدود 

کوچک نھ چندان کثیف لباس

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1200 rpm(دور در دقیقھ) 

-
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

*** Dark Wash(شسشتوی پارچھ ھای تیره رنگ) 
پارچھ ھای آسان شستشوی تیره رنگ؛کتان ھا و

رو (چپھ رو) کنید.قبل از شستشو البسھ را پشت و

 کیلوگرم3.5حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1200 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***
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faمرور برنامھ ھای شستشو
Quick/Mix(سریع/مختلط) 
الیاف مصنوعیالبسھ مختلط از جنس کتان و

 کیلوگرم4حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1600** rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (? ،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

Delicates/Silk(البسھ ظریف/ابریشم) 
برای پارچھ ھای ظریف قابل شستشو مانند پارچھ ھای بافتھ شده از الیاف 

یا الیاف مختلط (مانند بلوز ابریشمی، ابریشمی، ساتن، الیاف مصنوعی و
روسری ابریشم)

از ماده شوینده مناسب البسھ ظریف یا ابریشمی ماشین شور  توجھ: 
استفاده نمایید.

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (?،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

W Wool(پشم) 
دست بافت یا پارچھ ھای ساختھ شده از پشم یا حاوی پشم کھ برای 

شتسشو با دست یا ماشین مناسب ھستند ؛
برنامھ شستشوی بسیار آھستھ برای جلوگیری از کوچک شدن البسھ 

نی تر در برنامھ (کھ البسھ در این مدتھا در آب شستنی با وقفھ ھای طوال
باقی می مانند) 

توجھ
ما، بعنوان مثال پشم از حیوان تولید شده است: خرگوش، شتر، ال■

گوسفند.
از ماده شوینده مناسب پشم ماشین شور استفاده نمایید.■

 کیلوگرم2حداکثر 
Ž - 40درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 800 rpm(دور در دقیقھ) 

-
èماده شوینده -، نرم کننده پارچھ 

Drain(تخلیھ) 
 Rinse Stop $برای آبکشی برای مثال بعد از تنظیمات 
(توقف آبکشی) = بدون چرخش نھایی)

-
-
-
-

ماده شوینده -، نرم کننده پارچھ -

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***
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faمرور برنامھ ھای شستشو
مرور برنامھ ھای شستشو/

برنامھ ھایی در خصوص انتخابگر برنامھمرور برنامھ ھای شستشو

تنظیماتعاتبرنامھ/نوع لباس/اطال

نام برنامھ
تناسب آن با پارچھ مشخص.توضیحات مختصر برنامھ و

حداکثر حجم
درجھ حرارتی کھ قابل انتخاب است 

)Ž(سرد = 
**Spin speed (سرعت چرخش) 

قابل انتخاب است؛ 
$ = Rinse Stop ،(توقف آبکشی) 

 = بدون دورۀ چرخش، تنھا تخلیھ0
سایر تنظیمات برنامھ قابل انتخاب است

تقسیم خودکار ماده شوینده برای موارد زیر 
قابل انتخاب است:
)wماده شوینده مایع (
)iنرم کننده پارچھ (

، غیر انتخاب شدنی -è(انتخاب نشدنی 
Cottons(کتان) 

مقاوم در برابر گرما از جنس کتانی یا پنبھ ایالیاف دارای بافت قوی و
توجھ

، دمای شستشو  (اکو پرفکت)EcoPerfect Fدر حالت تنظیمات ■
کمتر از دمای انتخاب شده است. در صورت نیاز بھ دمای خاص 

 EcoPerfect Fشستشو، برنامھ را بدون استفاده از تنظیمات 
یا در صورت لزوم، یک مورد استفاده قرار داده و(اکو پرفکت) 

تر را انتخاب کنید.دمای باال
 بعنوان یک برنامھ  (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectتنظیمات ■

کوتاه مدت برای البستھ شستنی نھ چندان کثیف مناسب است.

 کیلوگرم*5 کیلوگرم/9حداکثر 
Ž - 90درجھ سانتیگراد 
$ ،0 - 1600** rpm(دور در دقیقھ) 

EcoPerfect F ،(اکوپرفکت) 
SpeedPerfect (? ،(اسپید پرفکت) 

Prewash T،(پیش شستشو) 
Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 

Easy Iron p(آسان اتو) 
è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

Easy care(آسان شستشو) 
الیاف مصنوعی یا ترکیبی

 کیلوگرم4حداکثر 
Ž ... 60 °Cدرجھ سانتیگراد 

$ ،0 - 1200 rpm(دور در دقیقھ) 
EcoPerfect F،(اکوپرفکت) 

SpeedPerfect (? ،(اسپید پرفکت) 
Prewash T،(پیش شستشو) 

Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 
Easy Iron p(آسان اتو) 

è، نرم کننده پارچھ èماده شوینده 

 (اسپید پرفکت)?) SpeedPerfectالبسھ کمتر برای تنظیمات *
حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه بستگی دارد**

برنامھ بھ مدل دستگاه بستگی دارد ***
30



faماده شوینده
Cماده شوینده
انتخاب مادۀ شوینده مناسبماده شوینده

برچسب مراقبت برای انتخاب مادۀ شوینده، دما 
 وب سایت شستن البسھ مناسب است. و

www.sartex.chرا نیز مشاھده کنید 
 سر بزنید، www.cleanright.euاگر بھ وب سایت 

عات بیشتری را در مورد مواد شوینده، اطال
محلول ھای تمیزکننده برای ت مراقبتی ومحصوال

استفادۀ خانگی بدست خواھید آورد.
مادۀ شوینده استاندارد بھمراه درخشان کننده ■

ھای نوری
برای البستھ سفید قابل شستشو با آب جوش کھ از 

کتان یا پنبھ درست شده مناسب است
 (کتان)/Cottonsبرنامھ دستگاه: 

 درجھ سانتیگراد90سرد، 
ماده شوینده برای البسھ رنگی بدون سفید کننده ■

یا درخشان کننده نوری
برای شستن البسھ رنگی ساختھ شده از کتان یا 

پنبھ مناسب است
 (کتان)/Cottonsبرنامھ دستگاه: 

 درجھ سانتیگراد60سرد، 
ماده شوینده برای البسھ رنگی/ظریف بدون ■

درخشان کننده نوری
برای البسھ رنگی کھ از الیاف آسان شستشو 

الیاف ھای مصنوعی درست شده اند مناسب و
است

 (آسان شستشو)Easy-Careبرنامھ دستگاه: 
 درجھ سانتیگراد60سرد، 

ماده شوینده مناسب البسھ ظریف■
برای لباس ھای ظریف، الیاف نرم، ابریشم یا 

ویسکوز (چسبناک) مناسب است
 (ظریف/ابریشم)Delicate/Silkبرنامھ دستگاه: 

 درجھ سانتیگراد40سرد، 
ماده شوینده برای لباس ھای پشمى■

برای پشم مناسب است
 (پشم)Woolبرنامھ 
 درجھ سانتیگراد40سرد، 

صرفھ جویی در مصرف انرژی 
ماده شویندهو

دارای کثیفی معمولی، می توانید برای البسھ سبک و
در مصرف انرژی (با دمای شستشویی پایین تر) 

ماده شوینده صرفھ جویی کنید.و

در ھنگام اندازه گیری میزان مواد شوینده/ توجھ: 
محلول ھای تمیزکننده، ت مراقبتی ومکمل/محصوال
دستورالعمل شرکت تولید کننده عات وھمیشھ بھ اطال
39صفحھرجوع نمایید. 

~

کثیف شدن/یادداشتصرفھ جویی

مقدار دمای پایین تر و
مادۀ شوینده در ھر 

مقدار توصیھ شده

سبک
بدون کثیفی یا لکۀ واضح. لباس
بوی عرق بدن شخصی را گرفتھ

است، برای مثال: 
لباس ھای سبک تابستانی/■

ورزشی (کھ برای ساعات 
کوتاھی پوشیده می شود)

تی شرت، پیراھن، بلوز (کھ ■
برای یک روز پوشیده می 

شود)
دستمال رومیزی ملحفھ و■

ھای مھمانان کھ تنھا یک 
روز استفاده شده اند (کھ 

برای یک روز استفاده می 
شود)

نرمال
دارای کثیفی یا لکھ ھای سبک کم،

برای مثال:
تی شرت، پیراھن، بلوز ■

(کھ با عرق شخص خیس 
تنھا چند بار معدود شده، و

پوشیده شده)
رختخواب کھ حداکثر حولھ و■

تا یک ھفتھ مورد استفاده 
قرار گرفتھ اند

درجھ حرارت در ھر 
برچسب مراقبت 

مقدار ماده شوینده و
در ھر مقدار توصیھ 
شده برای لباس ھای 

سنگین بسیار کثیف

سنگین
کثیفی و/یا لکھ ھای بسیار واضح، 

مثل حولھ ظرفشویی، وسایل 
نوزاد، لباس کار

~
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faالبسھ شستنی
Zالبسھ شستنی
البسھ شستنی را آماده کنیدالبسھ شستنی

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه/البسھ

ابژه ھای خارجی (مثل سکھ، گیره کاغذ، سوزن، 
میخ) بھ البسھ شستنی یا قطعات داخل ماشین 

لباسشویی آسیب می زنند. 

بنابراین باید موقع آماده سازی البسھ شستنی بھ نکات 
ذیل توجھ کنید:

جیب ھاى لباس ھا را خالى کنید.■

بردارید (مانند گیره اشیاء فلزى را پیدا کرده و■
غیره).کاغذ و

البسھ ظریف را در کیسھ یا تورى بشویید (لباس ■
زیر، کرست ھاى دو بنده، پرده).

زیپ ھا را ببندید. دکمھ ھای پوششی را ببندید.■
ی یقھ ھا را با الخاک داخل جیب ھا وگرد و■

برس برطرف نمایید.
یا پرده را در حلقھ ھای پرده را جدا سازید و■

کیسھ توری قرار دھید.

دستھ بندی البسھ شستنی

البسھ شستنی خود را با توجھ بھ دستورالعمل ھای 
عات سازنده کھ روی برچسب ھای اطالمراقبت و

مراقبت موجود است بر اساس موارد ذیل دستھ 
بندی کنید:

نوع پارچھ/الیاف■
رنگ■

ممکن رنگ لباس ھا از بین برود. لباس  توجھ: 
رنگی را جداگانھ بشورید. پارچھ ھای سفید و

ھای رنگی جدیدی را کھ برای اولین بار می 
شورید جداگانھ شستشو دھید.

خاکی کردن  ■
البسھ شستنی دارای میزان مشابھ کثیفی را با ھم 

بشورید.
شما می توانید مثال ھای میزان کثیف بودن را در 

 مشاھده کنید. 29صفحھ 
 : از قبل نشورید، در صورت نیاز حالتسبک–

SpeedPerfect (? (اسپید پرفکت)
را انتخاب کنید.

نرمال–
: البسھ شستنی کمتری بگذارید، یک سنگین–

 (پیش prewashبرنامھ را با حالت 
شستشو) انتخاب کنید

–Stains(لکھ ھا)  وقتی لکھ ھا جدید ھستند :
آنھا را پاک کنید/بسرعت بشورید. ابتدا، با 

آب صابون آن را تر کنید؛ آن را بھم نمالید. 
سپس البسھ شستنی را با برنامۀ مناسب 

بشورید. گاھی اوقات لکھ ھای خشک/سخت 
شده تنھا با چند بار شستن پاک می شوند.

نشانھ ھای روی برچسب ھای مراقبت■
اعداد موجود در نشانھ ھا حداکثر دمای  توجھ: 

شستن قابل استفاده را نشان می دھد.
M  برای فرآیند شستن معمولی مناسب است؛

 (کتان)Cottonsبرنامھ 
Uیم شستشو مورد نیاز است؛  یک فرآیند مال

 (آسان شستشو)Easy-Careبرنامۀ 
Oیم خاص یک فرآیند شستشوی مال

مورد نیاز است؛ برای مثال برنامھ 
Delicate/Silk/البسھ ظریف) 

ابریشمی)
W برای شستن با دست مناسب است؛

برنامھ لباس ھای پشمی Wمثل 
Ž.از ماشین لباسشویی استفاده ننمایید

~
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faآشناشدن با دستگاه
عات بیشتراطال

روند پیشرفت برنامھ:

!Prewash(پیش شستشو) 
Nشستشو
àآبکشی
Bچرخش
شستشو خاتمھ یافتھ است -0- 
 rinse holdبرنامھ در طول $

(توقف آبکشی) پایان می یابد
 -P-  توقف برای مثال برای دوباره لباس

گذاشتن 
کشوی مواد شوینده:

ù 
روشن می شود

کشوی مواد شوینده بیرون کشیده شده 
است.

ù 
چشمک میزند

وقتی برنامھ شروع شده است: محفظھ 
ماده شوینده بطور کامل در جای خود 

قرار نگرفتھ
درب ماشین لباسشویی:

ÿ 
روشن می شود

درب ماشین لباسشویی باز می شود.

ÿ 
چشمک میزند

وقتی برنامھ شروع شده است: درب 
دستگاه بطور کامل بستھ نشده است.

Tap:(شیر) 

r 
روشن می شود

شیر آب باز نشده است، آب فشار ندارد

r 
چشمک میزند

فشار آب بسیار کم است (ممکن است 
مدت برنامھ بیشتر شود).

Childproof lock:(قفل کودک)  40صفحھ

E 
روشن می شود

قفل کودک فعال است 

E 
چشمک میزند

قفل کودک فعال است، انتخابگر برنامھ 
تنظیم شده است

Foam detection(سیستم تشخیص کف) :
Å 

روشن می شود
40صفحھ

نمایش ایراد:

E : - -  53صفحھ

~

~

~
تنظیمات سیگنال:

46صفحھ4 - 0

:خاموش کردن دستگاه بصورت خودکار 
off - on 

(خاموش - 
روشن)

46صفحھ، 12صفحھ

عات بیشتراطال

~

~~
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faآشناشدن با دستگاه
صفحھ نمایش

تنظیمات پیش فرض برنامھ:
 (آی داس)i-DOSتنظیمات )

■w ماده شوینده:
 برای شستشوی البسھ با درجۀ کثیفی کم، ¨
 برای شستشوی البسھ با درجۀ کثیفی ©

متوسط 
ª برای شستشوی البسھ با درجۀ کثیفی 

،37صفحھزیاد 
■i نرم کنندۀ پارچھ:

 برای البسھ شستنی نرم، ¨
 برای البسھ شستنی معمولی، ©
ª برای البسھ شستنی بسیار نرم 

،37صفحھ
■ö،تعیین خودکار مقدار غیرفعال شده 
■¨ © ª چشمک می زند؛ سطح پرشدن 

محفظھ مربوطھ کمتر از حداقل میزان 
مجاز شده است،  

42صفحھپرکردن 
 بھ درجھ سانتیگراددما0

Ž  - 90) Ž(سرد = 
8■Spin speed(سرعت چرخش)  بھ 

rpm ،دور در دقیقھ 
؛  *1600 - 0، $

 حداکثر سرعت چرخش بھ مدل دستگاه *
برنامھ انتخابی بستگی دارد،و

 = بدون دورۀ چرخش، تنھا تخلیھ 0■
،36صفحھ 

■$ = Rinse Stop (توقف آبکشی) 
36صفحھ

~

~

~

~

~

@■Ready in time(زمان آماده بھ کار) 
؛2:30برای مثال ساعت 

 h:minمدت برنامھ بھ انتخاب برنامھ در 
بستگی دارد (ساعات: دقایق)،

پیش انتخاب زمان پایان کار■
 ساعت؛24 - 1

برنامھ بعد از  ... ساعت تمام می شود 
)h،(ساعت = 

مقدار پایھ ماده شوینده■
44صفحھ میلی لیتر 200- 10

میزان بارگیری توصیھ شده■
 کیلوگرم؛9*برای مثال 

 براساس برنامھ انتخابی*
Hانرژی: عاتی در مورد مصرف آب واطال

12صفحھ
■X  { { { { {? 

نمایش مصرف آب،
■þ { { { { {? 

نمایش مصرف برق

~

~
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faآشناشدن با دستگاه
صفحھ کنترل دستگاه

ھمھ دکمھ ھا حساس ھستند (بجز کلید برق)  توجھ: 
تنھا کافی است آنھا را بھ آرامی فشار دھید.و

کلید اصلی)
خاموش کردن ماشین برای روشن و

لباسشویی:  
 را فشار دھید.#دکمۀ 

انتخابگر برنامھ0
برای انتخاب یک برنامھ:

30صفحھمرور برنامھ ھا 
42صفحھ (آی داس) i-DOS تنظیمات8
37صفحھتنظیمات دیگر برنامھ @

■SpeedPerfect (?(اسپید پرفکت) 
■EcoPerfect F،(اکو پرفکت) 
■Prewash T،(پیش شستشو) 
■Rinse Plus O،(آبکشی اضافی) 
■Easy Iron p(آسان اتو) 

H تغییر تنظیمات پیش فرض برنامھ
36صفحھ

)،C s° درجھ سانتیگراد (■
■Spin speed (سرعت چرخش) 

)B(چرخش 
■Ready In) ( زمان آماده بھ کار) ñ(

~
~

~

~

P قفل کودکE  3ثانیھ 
جھت پیشگیری از تغییر تصادفی مجموعھ 

کاربرد دستگاه:
 -کلید  و+  (آماده بھ کار)Ready Inکلید 

 ثانیھ فشار دھید 3را بصورت ھمزمان برای 
40صفحھتا این عملکرد فعال شود. 

X  دکمۀA:برای 
شروع یک برنامھ■
توقف یک برنامھ، مثل اضافھ کردن ■

40صفحھ البسھ شستنی 
41صفحھ لغو یک برنامھ ■

عات. اطالبرای تنظیمات وپنل نمایش `
26صفحھ

~

~
~

~
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faآشناشدن با دستگاه
 آشناشدن با دستگاه*

ماشین لباسشوییآشناشدن با دستگاه

39صفحھ درب کشویی مواد شوینده )
راه اندازی/صفحھ نمایش0
درب دارای دستگیره8
9Sدرب دستگاه را باز کنید
9Tدرب دستگاه را ببندید
دریچھ تعمیرات@

~
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faصۀ نکات اصلیخال
Yصۀ نکات اصلیخال

صۀ نکات اصلیخال

--------

--------

--------

--------

1@@@

دوشاخھ برق را بھ 
پریز وصل نمایید. شیر 

آب را باز کنید.

درب دستگاه را باز 
کنید.

برای روشن کردن، 
 را button # کلید 

فشار دھید.

یک برنامھ را انتخاب 
 Cottonsکنید مثل. 

.(کتان)
2@@@

دستھ بندی البسھ 
شستنی.

بھ حداکثر ظرفیت اشاره 
شده (بستھ بر مدل دستگاه) 
بر روی صفحھ نمایش دقت 

نمایید.

روش قرار دادن البسھ 
در داخل دستگاه.

درب دستگاه را ببندید.

3@

یا عملکردھای در صورت نیاز، تنظیمات پیش فرض برنامھ را تغییر دھید و
دیگری را انتخاب کنید.

برنامھ را آغاز نمایید.

4@@@

درب را باز کنید زمان خاتمھ برنامھ
البسھ را خارج کنید.و

برای خاموش کردن، 
 را button # کلید 

فشار دھید.

شیر آب را 
 (در مدل ھای بدون

Aqua-Stop 
آکواستاپ) ببندید.
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
نقلحمل و

برای مثال، موقع بردن بھ خانھ

احتیاط!
خطر آسیب دیدگی بھ دستگاه بر اساس نشت مادۀ 

شوینده/نرم کنندۀ پارچھ از توزیع کننده ھا.
نشت مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچھ می تواند مانع 

 بھ قسمت ھای عملکرد درست دستگاه گردد مثالً
الکترونیکی آسیب می زند.

نقل دستگاه تخلیھ توزیع کننده ھا را قبل از حمل و
کنید.

اقدامات آماده سازی:
شیر آب را ببندید..1
فشار آب داخل شلنگ تغذیھ آب را کاھش دھید: .2

محافظھ - فیلتر ؛ تمیزکردن و51صفحھ
موجود در منبع آب مسدود شده است

اتصال ماشین لباسشویی از برق را قطع کنید..3
؛ تمیزکاری 50صفحھتخلیۀ آب باقیمانده: .4

نگھداری - پمپ تخلیھ مسدود شده، آبکشی و
اضطراری

شلنگ ھا را بردارید..5
49صفحھتوزیع کننده ھا را تخلیھ کنید. .6

نقل:جفت سازی لوازم ایمنی حمل و
آنھا را در مکان امنی روکش ھا را بردارید و.1

نگھداری کنید.
در صورت لزوم، از آچار پیچ گوشتی استفاده 

کنید.

ھر چھار مھره را جاگذاری کنید..2
کابل دوشاخھ را محکم بھ نگھدارنده ھا ببندید. 

آنھا نقل را داخل کنید وچفت ھای ایمنی حمل و
 سفت کنید.)WAF 13(را با استفاده از آچار 

قبل از روشن کردن مجدد دستگاه:

توجھ
نقل را بردارید.  قفل ھای حمل وھمیشھ■
بھ منظور جلوگیری از جاری شدن مواد شویندۀ ■

استفاده نشده در داخل قسمت تخلیھ در مرحلۀ 
 لیتر آب در داخل محفظھ 1شستشوی بعدی: 

v uبرنامھ  ریختھ وDrain(تخلیھ)  را اجرا 
نمایید.

~

~

~
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
مراحل قبل از نخستین شستشو

ماشین لباسشویی قبل از خروج از کارخانھ بطور 
کامل آزمایش شده است. برای تخلیھ آبی کھ از زمان 

آزمایش ممکن است باقی مانده باشد، اولین چرخۀ 
 البسھ شستنی اجرا کنید.بدونشستشو را 

توجھ
بھ برق  وباید بھ درستیماشین لباسشویی ■

).13صفحۀ . (از متصل شود
ھرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده ■

قرار ندھید. با بخش پشتیبانى خدمات مشتریان 
تماس بگیرید. 

اقدامات آماده سازی:
کنترل دستگاه لباسشویی.بررسی و.1
 را پر کنید. i وßتوزیع کننده  .2

42صفحھ
کارتن محافظتی را از صفحھ کنترل بردارید..3
دوشاخھ برق را بھ پریز بزنید..4
شیر آب را باز کنید..5

در این صورت برنامھ را بدون البسھ شستنی 
اجرا کنید:

دستگاه را روشن کنید..1
درب ماشین لباسشویی را ببندید (ھیچ نوع لباسی .2

در داخل ماشین لباسشویی قرار ندھید).
Drum Cleanبرنامۀ .3 90°C تمیزکردن) 

 را تنظیم کنید. درجھ سانتیگراد)90محفظھ 
درب کشوی مواد شوینده را باز کنید..4
5.ً v یک لیتر آب داخل محفظھ تقریبا u.بریزید 
پودر شستشوی استانداردی را داخل محفظھ .6

v uII.بریزد 
بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط  توجھ: 

نصف مقدار مورد توصیھ شرکت تولید کننده را 
البسھ ظریف بریزید. مواد شوینده البسھ پشمی و

را استفاده نکنید.
کشوی مواد شوینده را ببندید..7
 را فشار دھید.Aدکمۀ .8
در انتھای برنامھ، دستگاه را خاموش کنید..9

ماشین لباسشویی شما اکنون آماده بھ کار است.

~

~
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
ت برقی دستگاهاتصاال

ھشدار:
خطر مرگ!

در صورتی کھ بھ قطعات درحال کار دست بزنید، 
خطر برق گرفتگی وجود دارد.

ھرگز دوشاخھ اصلی را با دستان خیس لمس ■
نکنید یا نگھ ندارید.

کابل اصلی را تنھا از دوشاخھ در بیاورید نھ با ■
خود کابل، زیرا این کار باعث صدمھ زدن بھ آن 

می شود.
ھرگز دوشاخھ برق را موقع کارکردن دستگاه از ■

پریز نکشید.

مطمئن شوید کھ:عات ذیل را مطالعھ کنید واطال

توجھ
ولتاژ نوشتھ شده روی ولتاژ دوشاخھ اصلی و■

ک رتبھ بندی) یکی ھستند.ماشین لباسشویی (پال
فیوز مورد نیاز بر روی مقدار جریان برق و

ک رتبھ بندی نوشتھ شده است.پال
ماشین لباسشویی از طریق سوکت بھ زمین ■

تنھا بھ یک منبع جریان متناوب نصب شده و
وصل شده است.

دوشاخھ برق برای سوکت مناسب است.■
محل اتصال کابل بھ قدر کافی در نظر گرفتھ ■

شده باشد.
دستگاه اتصال بھ زمین بطور صحیح نصب ■

شده باشد.
کابل ھای دوشاخھ تنھا باید توسط برق کار ■

متخصص عوض شود (البتھ اگر ضرورت 
دارد). کابل ھای اصلی جایگزین را می توانید 

از بخش خدمات مشتریان تھیھ کنید.
از چند دوشاخھ/جفت گیرى یا کابل اضافی ■

استفاده نشده است.
در صورت استفاده از کلید مینیاتوری زمینی ■

قطع جریان برق، فقط از نوعی استفاده شده کھ 
 باشند:zدارای این نشانھ 

تنھا وجود این نشانھ است کھ ھماھنگی کلید برق 
با قوانین جاری را تضمین می نماید.

دوشاخھ اصلی دستگاه ھمیشھ در دسترس باشد.■

کابل اصلی خم نشده، خراشیده نشده، عوض یا ■
بریده نشده باشد.

کابل اصلی نباید با منابع گرما تماس داشتھ باشد.■
20



faاتصال کردنموقعیت یابی و
روش تراز کردن دستگاه

دستگاه را با استفاده از تراز حباب دار تراز کنید.
تراز نادرست منجر بھ سروصدا، لرزش 

«حرکت» زیاد دستگاه می شود.و

با  وWAF17مھره قفل را با استفاده از آچار .1
گرداندن آن در جھت عقربھ ساعت شل کنید.

ھم ترازی ماشین لباسشویی را با تراز حباب دار .2
آن را در صورت نیاز دوباره بررسی کنید و

تنظیم کنید. ارتفاع ماشین را با چرخاندن پایھ 
دستگاه تغییر دھید.

ھر چھار پایھ دستگاه می بایست بطور محکم بر 
روی زمین قرار داشتھ باشند.

مھره ھای قفل کننده پایھ ھای جلوی دستگاه باید .3
 بھ  مناسب کامالWAF17ًبا استفاده از آچار 

بدنھ محکم بستھ شوند. در جریان این کار، پایھ 
ارتفاع آن را تنظیم نکنید.را سفت نگھ دارید و
19



faاتصال کردنموقعیت یابی و
خروجی آب

ھشدار:
خطر سوختگی با آب داغ!
 صورت می گیرد، در وقتی شستشو با دمای باال

صورتی کھ با آب داغ تماس داشتھ باشید (مثل وقتی 
کھ محلول شوینده داغ در داخل دستشویی تخلیھ می 

شود) خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد. 
ھرگز بھ آب داغ دست نزنید.

احتیاط!
آسیب ھای ناشی از آب

اگر شلنگ آب از داخل دستشویی خارج شود یا نقطھ 
اتصال در جریان تخلیھ آب بھ دلیل فشار زیاد آب باز 
شود، آب ھایی کھ بیرون می ریزد ممکن است آسیب 

ھای ناشی از آب را بھ ھمراه داشتھ باشد.
شلنگ تخلیھ را طوری محکم کنید کھ لیز نخورده 

از دستشوئی خارج نشود.و

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه/البسھ

اگر انتھای شلنگ تخلیھ در داخل آب تخلیھ شده فرو 
رفتھ باشد، ممکن است آب دوباره بھ داخل دستگاه 

آسیبی بھ دستگاه/البسھ وارد آید.برگردد و
مطمئن شوید کھ: 

صفحھ مشبک کف دستشویی مانع تخلیھ آب ■
شلنگ نگردد.

انتھای شلنگ تخلیھ در داخل آب تخلیھ شده فرو ■
نرفتھ است.

آب بسرعت از داخل دستگاه تخلیھ می شود.■

یا کشش از پیچ خوردن شلنگ تخلیھ آب و توجھ: 
طولی آن خودداری نمایید.

اتصال

تخلیھ آب بھ داخل دستشویی■

تخلیھ آب بھ داخل سیفون■
نقطھ اتصال باید با استفاده از یک گیره شلنگ بھ 

 میلی متر محکم شود (می توانید 40 تا 24قطر 
ن متخصصان خریداری کنید).الآن را از دال

ستیکى یا بھ ستیکی با پوستۀ التخلیھ بھ لولھ پال■
حفره تخلیھ
18



faاتصال کردنموقعیت یابی و
ورودی آب

ھشدار:
خطر مرگ!

در صورتی کھ بھ قطعات درحال کار دست بزنید، 
خطر برق گرفتگی وجود دارد.

 (آکوا استاپ) را در آب Aqua-Stopدریچھ ایمنى 
فرو نبرید (این دریچھ حاوى یک شیرفلکھ الکتریکى 

مى باشد).

توجھ
ماشین لباسشویی را تنھا با استفاده از آب ■

آشامیدنی سرد بھ کار بیندازید.
ماشین را بھ شیر ترکیب کننده جوشانندۀ آب داغ ■

بی فشار متصل نکنید.
از شلنگ آب دستھ دوم استفاده نفرمایید. فقط از ■

یا شلنگ تغذیھ آب ارائھ شده بھمراه دستگاه و
شلنگی کھ از مراکز تخصصی مجاز خریداری 

نموده اید، استفاده کنید.
شلبنگ تأمین آب را مسدود یا خم نکنید. ■
شلنگ آب ورودی را خم نکنید، لھ نکنید یا نبرید ■

(در غیر اینصورت استحکام آن دیگر قابل 
تضمین نیست).

ستیکی را فقط با دست محکم ت پیچی پالاتصاال■
ت پیچ با وسیلھ ای (مثل کنید. اگر اتصاال

انبردست) بیش از حد سفت شود، خود پیچ ممکن 
است آسیب ببیند.

 وصل است، "½ میلی متری = 21وقتی بھ شیر ■
 را با یک شوینده درپوش دار *ابتدا مبدل

 میلی متر = 21میلی متری مطابقت دھید، (21
)."¾ میلی متر= 26.4 تا "½

بر اساس مدل ماشین لباسشویی عرضھ شده*

بھترین فشار آب در شبکھ تأمین

 بارومتر)1 کیلو پاسکال (100 حداقل
 بارومتر)10 کیلو پاسکال (1000حداکثر 

 لیتر در 8وقتی شیر باز است، جریان آب حداقل 
دقیقھ است.

در صورتیکھ فشار آب بیش از این حد باشد، باید 
یک شیر کاھش دھنده فشار نصب گردد.

اتصال

میلی 26.4 = "¾شلنگ آب ورودی را بھ شیر آب (
دستگاه وصل کنید (برای مدل ھای دارای متر) و
 (آکوا استاپ) ضروری نیست، Aqua-Stopسیستم 

زیرا بھ صورت دائمی نصب شده است):
استانداردمدل: ■

 (آکوا سکیور)Aqua-Secureمدل: ■

 (آکوا استاپ)Aqua-Stopمدل: ■

سفتی نشتی شیر آب را با دقت باز کنید، و توجھ: 
ت را بررسی کنید. اتصال پیچ ھا زیر نقاط اتصاال

فشار آب آشامیدنی می باشد.
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
کابل برقطول شلنگ و

اتصال سمت چپ■

اتصال سمت راست■

موارد ذیل را می توانید از فروشنده  نکتھ: 
اختصاصی/بخش خدمات مشتری تھیھ بفرمایید:

 (آکوا استاپ) یا Aqua-Stopگسترش سیستم ■
متر)؛ 2.50شلنگ ورودی آب سرد (حدود 

، WM Z2380  ،WZ 10130شماره سفارش 
CZ 11350  ،Z 7070X0

نی تر برای آب ورودی (حدود یک شلنگ طوال■
متر) برای مدلھای استاندارد؛ شماره 2.20

اختصاصی این قطعھ برای بخش خدمات 
00353925مشتریان: 
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
نصب دستگاه در یک آشپزخانھ کوچک

ھشدار:
خطر مرگ!

در صورتی کھ بھ قطعات درحال کار دست بزنید، 
خطر برق گرفتگی وجود دارد.

صفحھ روی دستگاه را برندارید.

توجھ
 سانتی متر مورد نیاز است.60میزان گودی ■
ماشین لباسشویی را تنھا زیر پیشخوان ثابتی ■

نصب کنید کھ محکم بھ کابینت ھای مجاور 
متصل شده است.

نقلبرداشتن قفل ھای حمل و

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه

نقل با استفاده از قفل ھای ماشین برای حمل و■
نقل محکم شده است. اگر قفل ھای حمل حمل و

نقل برداشتھ نشوند، ممکن است برای مثال و
محفظھ داخلی موقع کارکردن ماشین آسیب ببیند.

قبل از اولین استفاده، مطمئن شوید کھ ھر چھار 
 برداشتھ باشید. قفل ھا نقل را کامالًقفل حمل و

را در مکان امنی نگھداری کنید.
نی حمل اگر قرار است دستگاه بعد از مدتی طوال■

نقل شود، برای جلوگیری از آسیب ھای حمل و
نقل را قبل از نقل دوباره قفل ھای حمل وو

نقل دستگاه محکم کنید. حمل و

مھره ھا را در مکان امنی پیچ ھا و توجھ: 
نگھداری کنید.

شلنگ ھا را از نگھدارنده ھا در بیاورید..1

نقل را با یک آچار ھر چھار چفت ایمنی حمل و.2
.)WAF 13(بردارید باز کنید و

مھره ھا را بردارید. کابل دوشاخ اصلی را از 
روی نگھدارنده ھا بردارید. 

درپوشھا را جایگذاری نمائید. با اعمال فشار .3
ب ھای آچار پرچ محکم کنید.درپوش ھا را بھ قال
15



faاتصال کردنموقعیت یابی و
دستورالعمل ھای ایمنی

ھشدار:
خطر بروز جراحت!

وزن ماشین لباسشویی خیلی زیاد است.■
نقل ماشین لباسشویی دقت بردن/حمل ودر باال

کنید.
 برده وقتی ماشین لباسشویی با قطعات برآمدۀ آن باال■

می شود (برای مثال درب ماشین لباسشویی)، 
آسیب ببیند.ممکن است قطعات بشکند و

ھرگز ماشین لباسشویی را با قطعات برآمدۀ آن 
بلند نکنید.

دوشاخھ بھ درستی محکم اگر کابل ھای شلنگ و■
نشده اند، خطر جراحت یا گیر کردن  وجود دارد.

دوشاخھ را طوری قرار دھید کابل ھای شلنگ و
کھ خطر گیرافتادن وجود نداشتھ باشد.

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه

شلنگ ھای منجمد ممکن است بترکند/پاره شوند.
یا مکان از نصب ماشین لباسشویی در فضای باز و

ھائی کھ احتمال یخ زدگی وجود دارد، پرھیز نمایید.

احتیاط!
آسیب ھای ناشی از آب

شلنگ تخلیھ آب نقاط اتصال برای شلنگ منبع آب و
تحت فشار زیاد آب ھستند. بمنظور جلوگیری از 

یا آسیب ھای ناشی از آن، باید نشت آب و
دستورالعمل ھای این بخش را اجرا نمایید.

توجھ
وه بر نکات ایمنی ذکر شده در اینجا، امکان عال■

برق منطقھ ای نیز دارد کھ سازمان ھای آب و
رعایت نکات خاصی را از شما طلب نمایند.

در صورت عدم اطمینان از نحوه اتصال ■
دستگاه، از یک تکنسین کمک بگیرید.

کف محل نصب دستگاه

 اصالًماشین لباسشویی باید ثابت باشد و توجھ: 
تکان نخورد.

تراز باشد.محل استقرار دستگاه باید محکم و■
سطوح/سطح نرم مناسب نیست.■

نصب روی یک پایھ یا یک اشکوب 
تیر چوبی

احتیاط!
آسیب بھ دستگاه

موقع چرخش ممکن است ماشین لباسشویی «تکان 
از پایھ بیفتد/واژگون شود.بخورد» و

پایۀ دستگاه باید با پایھ ھای نگھدارنده محکم شود.
WMZسفارش شماره  2200  ،WX 9756  ،

Z 7080X0

ماشین لباسشویی را روی یک اشکوب تیر  توجھ: 
چوبی نصب کنید:

در صورت امکان، ماشین لباسشویی در یک ■
گوشھ قرار گیرد،

روی یک صفحھ چوبی ضدآب (با حداقل ■
 میلی متر) کھ محکم بھ زمین 30ضخامت 

بچسبد.

نصب روی صفحھ دارای درب کشویی

(سفارش شماره)  صفحھ
WMZ 20490،  WZ 20490،  WZ 20510  ،

WZ 20520
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faاتصال کردنموقعیت یابی و
اتصال کردنموقعیت یابی و5
لوازم جانبی ارائھ شده بھمراه دستگاهاتصال کردنموقعیت یابی و

آسیب ھای دستگاه را از لحاظ صدمات و توجھ: 
نقل بررسی نمایید. ھرگز احتمالی در زمان حمل و

ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده قرار ندھید. 
اگر شکایتی دارید، با فروشنده ای کھ دستگاه را از 
آن خریده اید یا مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. 

56صفحھ

میلی 40-24 یک گیره شلنگ (دارای وه بر این،عال
ن متخصص قابل خریداری المتر قطر، کھ از دال

زم است) برای اتصال شلنگ تخلیۀ آب بھ سیفون ال
است. 

ابزارھای مفید
تراز حباب دار برای ترازکردن■
محکم کردن با:■

–WAF13 برای شل کردن قفل ھای حمل 
نقل، وو

–WAF17برای ترازکردن پایھ دستگاه 

~

کابل اصلی برق)
کیسھ:0

استفاده از دستورالعمل ھای نصب و■
دستگاه

لیست موقعیت جغرافیایی مراکز خدمات ■
*مشتریان

*گارانتی■
سرپوش ھای دھانھ را بعد از برداشتن ■

نقل بگذاریدقفل ھای حمل و
آداپتور بھ ھمراه واشر آب بندی از ■

 تا "½میلی متر = 21
*"¾  میلی لیتر = 26.4

شلنگ تأمین آب در مدل ھای دارای سیستم 8
Aqua-Stop(آکوا استاپ) 

شلنگ تخلیھ آب@
Hزانویی برای محکم کردن شلنگ تخلیھ آب*
P شلنگ تأمین آب در مدل ھای استاندارد

 Aqua-Secureدارای سیستم و
(آکوا - سکیور)

بھ مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد*
13



faمحافظت محیط زیست
محافظت محیط زیست7
بستھ بندی/ دستگاه دستھ دوممحافظت محیط زیست

نکاتی در خصوص استفادۀ صرفھ جویانھ

ھمیشھ دستگاه را تا حداکثر ظرفیت متناسب با ■
ھر برنامھ پر از لباس نمایید.

30صفحھمرور برنامھ ھا 

برنامھ پیش شستشو را برای البسھ با درجھ ■
کثیفی عادی بکار نبرید.

موقعی کھ البسھ نھ چندان کثیف را می شورید ■
مواد شوینده صرفھ جویی در مصرف انرژی و

29صفحھکنید. 

 )i-DOS(سیستم تقسیم ھوشمند استفاده از ■
برای تعیین مقدار ماده شوینده بھ شما کمک 

آب صرفھ می کند در مصرف ماده شوینده و
جویی کنید. 

دماھای قابل انتخاب مطابق برچسب البسھ می ■
باشند. دماھای قابل انتخاب بر روی ماشین 

لباسشویی ممکن است با برچسب متفاوت باشند 
کاھش مصرف برق تا بھترین نتیجھ شستشو و

حاصل گردد.

: انرژیعاتی در مورد مصرف آب واطال■
26صفحھ

عاتی را در مورد صفحھ ھای نمایش، اطال
آب در برنامھ میزان نسبی مصرف انرژی و

ھای منتخب ارائھ می کنند.
مپ ھای ھشداردھنده بیشتری روشن ھر چھ ال

تر است.شود، مصرف برنامھ مورد نظر باال
ھمین بھ شما کمک می کند میزان مصرف برنامھ 

ھای مختلف را موقع انتخاب تنظیمات برنامھ 
در مورد تنظیمات برنامھ صرفھ مقایسھ کنید و
انرژی تصمیم بگیرید.جویانھ آب و

: نور صفحھ حالت صرفھ جوئی در مصرف برق■
نمایش پس از چند دقیقھ خاموش می شود، دکمۀ 

A چشمک می زند. جھت روشن شدن نور 
صفحھ نمایش، یکی از دکمھ ھا را فشار دھید.
در صورتی کھ برنامھ ای در حال اجرا باشد، 

حالت صرفھ جوئی در مصرف برق فعال 
نخواھد شد.

 اگر دستگاه خاموش کردن خودکار دستگاه:■
نی استفاده نشود، قبل از آغاز برای مدتی طوال

یا بعد از اتمام برنامھ برای صرفھ برنامھ و
جویی در مصرف انرژی بصورت خودکار 

خاموش می شود. دکمۀ اصلی را دوباره فشار 
دھید تا دستگاه روشن شود.

 عملکرد خاموش/روشن46صفحھتغییر 

چنانچھ پس از شستشو اقدام بھ خشک کردن ■
البسھ در داخل خشک کن گردان مى نمایید، 

سرعت چرخش را بر اساس توصیھ ھاى شرکت 
سازنده خشک کن، انتخاب نمایید.

کلیھ مواد بستھ بندی می بایست بر اساس (
موازین زیست محیطی دور ریختھ 

بشوند. 
این دستگاه براساس دستورالعمل 

2012/19 /EU اتحادیھ اروپا 
 (waste electrical and electronic 

equipment - WEEE)  
در خصوص دستگاه ھای الکتریکی 

الکترونیکی مستعمل برچسب خورده و
است.

این دستورالعمل چھارچوب روش پس 
بازیافت دستگاه ھای مستعمل فرستادن و

را برای کلیھ کشورھای عضو اتحادیھ 
اروپا تعیین نموده است.

~

~

~

~
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faدستورالعمل ھای ایمنی
ھشدار:
خطر مسمومیت!

بخارھای سمی کھ توسط مواد تمیزکننده 
تولید می شوند شامل محلول ھایی مثل 

محلول ھاى تمیزکننده نیز ھستند.
از مواد تمیز کنندۀ حاوی محلول استفاده 

نکنید.
ھشدار:

خطر شوک الکتریکی/آسیب مادی/آسیب 
بھ دستگاه!

اگر رطوبت بھ دستگاه نفوذ کند، ممکن 
است باعث اتصال کوتاه شود.

از شوینده فشار قوی یا بخارشو برای 
تمیزکردن دستگاه استفاده نکنید.

ھشدار:
خطر بروز جراحت/آسیب مادی/آسیب بھ 

دستگاه!
لوازم یدکی برندھای استفاده از قطعات و

ممکن است خرابی دیگر خطرناک است و
یا آسیب مادی یا آسیب بھ دستگاه وارد 

شود.
بمنظور حصول ایمنی کارکرد، از قطعات 

لوازم جانبی اصلی استفاده یدکی و
فرمایید.

احتیاط!
آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه

محلول ھای پیش محلول ھاى تمیزکننده و
شستن البسھ (مثل لکھ برھا، اسپری ھای 

غیره) پیش شستشو، و
در صورت تماس با سطوح ماشین 

 لباسشویی بھ آنھا آسیب می زنند. پس لطفاً
توجھ نمایید:

اجازه ندھید این محلول ھا با سطوح ■
دستگاه تماس داشتھ باشند.

پارچھ نرم دستگاه را تنھا با آب و■
نم دار تمیز کنید.

ماده شوینده، اسپری یا سایر چیزھای ■
 پاک کنید.باقی مانده را فوراً
11



faدستورالعمل ھای ایمنی
ھشدار:
آسیب چشم/پوست!

در صورت باز بودن درب کشویی مواد 
شوینده، موقع کارکردن ماشین لباسشویی، 

ت مراقبتی بیرون محصوالماده شوینده و
می پاشند.

در صورت تماس چشم ھا یا پوست با ماده 
ت مراقبتی آنھا را کامل شوینده/محصوال

بشورید. در صورت فرورفتن در ماده 
شوینده بھ صورت تصادفی، توصیھ ھای 

پزشک را رعایت کنید.

احتیاط!
آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه

اگر فشار آب بسیار زیاد یا کم باشد، ■
ممکن است دستگاه نتواند عملکرد 

آسیب مادی یا خوبی داشتھ باشد و
آسیب بھ دستگاه وارد شود.

بیش از حد مجاز ماشین لباسشویى در 
ً  میزان آن لباس قرار ندھید. حتما

مشخص شده حداکثر بار را برای ھر 
30صفحھبرنامھ رعایت کنید. 

اگر مقدار اشتباھی ماده شوینده یا مواد ■آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه
تمیزکننده داخل دستگاه بریزید، ممکن 

است آسیب مادی یا آسیب بھ دستگاه 
وارد شود.

ت مراقبتی/ از مواد شوینده/محصوال
نرم کننده محلول ھای شوینده و

مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه 
استفاده کنید.

تمیزکاری/نگھداری

ھشدار:
خطر مرگ!

برق این دستگاه توسط برق شھری تأمین 
می شود. در صورتی کھ بھ قطعات درحال 
کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود 

دارد. پس لطفا توجھ نمایید:
دستگاه را خاموش کنید. دستگاه را از ■

منبع تأمین برق جدا کنید (دوشاخھ برق 
دستگاه را بکشید).

ھرگز دوشاخھ اصلی را با دستان خیس ■
لمس نکنید یا نگھ ندارید.

وقتی دوشاخھ برق را از سوکت برق ■
جدا می کنید، خود دوشاخھ را بگیرید 

ھرگز کابل برق را نگیرید، زیرا در و
غیر این صورت کابل برق آسیب می 

بیند.
تعمیرات فنی دستگاه یا قطعات آن را ■

خودتان انجام ندھید.
ھر نوع عملیات دیگری تعمیرات و■

روی دستگاه باید تنھا توسط بخش 
خدمات مشتریان یا یک متخصص برق 

انجام شود. ھمین نکتھ در مورد 
جایگزینی کابل اصلی برق (در 
صورت نیاز) نیز صادق است.

کابل ھای اصلی یدکی برقی را می ■
توانید از بخش خدمات مشتری تھیھ 

بفرمایید.

~
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faدستورالعمل ھای ایمنی
نقل توسط این دستگاه قبل از حمل و■
نقل محکم شده ابزارھای قفل حمل و

نقل است. اگر ابزارھای قفل حمل و
قبل از استفاده از دستگاه برداشتھ 
نشوند، ممکن است آسیب مادی یا 

آسیب بھ دستگاه وارد شود.
برداشتن کامل ھمھ ابزارھای قفل حمل 

نقل قبل از اولین استفاده از دستگاه و
ضروری می باشد. بسیار مھم و

ًابزارھای قفل حمل و  نقل را باید حتما
جداگانھ نگھداری کنید. اگر قرار است 

نقل شود، دوباره دستگاه حمل و
نقل را دوباره ابزارھای قفل حمل و

ببندید تا از وارد آمدن آسیب موقع حمل 
نقل بھ دستگاه جلوگیری شود.و

عملکرد دستگاه

ھشدار:
خطر انفجار/آتش سوزی!

لباس ھایی کھ با مواد تمیزکننده حاوی 
محلول مثل لکھ بر/محلول تمیزکننده پیش 

شستشو شده اند ممکن است در محفظھ 
شستشو انفجار ایجاد کنند.

البسھ شستنی را قبل از شستن آنھا در 
ماشین لباسشویی بطور کامل آبکشی کنید.

ھشدار:
خطر مسمومیت!

بخارھای سمی توسط مواد تمیزکننده تولید 
می شوند کھ شامل محلول ھایی مثل 

محلول ھاى تمیزکننده نیز ھستند.
از مواد تمیز کنندۀ حاوی محلول استفاده 

نکنید.

ھشدار:
خطر بروز جراحت!

اگر وزن/نشیمنگاه خود را بھ درب باز ■
دستگاه تکیھ دھید، ممکن است دستگاه 

درنتیجھ آسیب ببیند.واژگون شود و
وقتی درب دستگاه باز است وزن خود 

را روی دستگاه نیندازید.
خطر بروز جراحت!

اگر روی دستگاه بروید، ممکن است ■
باعث پیشخوان دستگاه بشکند و

جراحت شود.
بر روی دستگاه نروید.

خطر بروز جراحت!

اگر موقع چرخش بھ محفظۀ داخل ■
لباسشویی دست بزنید، دستان آسیب 

می بیند.
صبر کنید تا محفظۀ داخل دستگاه 

 متوقف شود.کامالً
ھشدار:

خطر سوختگی با آب داغ!
 صورت می وقتی شستشو با دمای باال

گیرد، در صورتی کھ با آب داغ تماس 
داشتھ باشید (مثل وقتی کھ محلول شوینده 

داغ در داخل دستشویی تخلیھ می شود) 
خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد.

ھرگز بھ محلول داغ مادۀ شوینده دست نزنید.
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faدستورالعمل ھای ایمنی
ھشدار:
خطر بروز جراحت/آسیب مادی/آسیب 

بھ دستگاه!
دستگاه موقع کار ممکن است لرزش ■

یا کمی حرکت داشتھ باشد کھ منجر بھ 
خرابی یا آسیب مادی خواھد شد.

بنابراین دستگاه را با استفاده از تراز 
محکم روی سطحی صاف، مسطح و

پایھ ھای آن را با پیچ قرار دھید و
تراز کنید.

خطر بروز جراحت/آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه!

اگر این دستگاه را با قطعات برآمدۀ آن ■
(مثل درب دستگاه) بلند کنید یا حرکت 
دھید، ممکن است این قطعات بشکنند 

آسیب ببینند.و
ھرگز این دستگاه را با قطعات برآمدۀ 

آن (مثل درب دستگاه) حرکت ندھید.
ھشدار:

خطر بروز جراحت!
وزن دستگاه خیلی زیاد است. بلندکردن ■

دستگاه ممکن است بھ شما آسیب بزند.
این دستگاه را بھ تنھایی بلند نکنید.

خطر بروز جراحت!

ممکن این دستگاه لبھ ھای تیزی دارد و■
است دستان شما را ببرد.

بنابراین دستگاه را از لبھ ھای تیز آن 
نگھ ندارید. برای بلند کردن دستگاه، 

دستکش ھای محافظ بھ دست کنید.
خطر بروز جراحت!

دوشاخھ اصلی اگر کابل ھای شلنگ و■
بھ درستی محکم نشده باشند، ممکن 

بھ افراد است دچار لغزش شوند و
آسیب بزنند.
کابل ھا را طوری محکم شلنگ ھا و

از جا در رفتن کنید کھ خطر لغزش و
بھ وجود نیاید.

احتیاط!
آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه

اگر فشار آب بسیار زیاد یا کم باشد، ■
ممکن است دستگاه نتواند عملکرد 

آسیب مادی یا خوبی داشتھ باشد و
آسیب بھ دستگاه وارد شود.

پس بررسی کنید فشار آب وسیلھ 
 کیلو پاسکال 100تأمین آب حداقل 

 کیلو 1000از بارومتر) باشد و1(
 بارومتر) بیشتر نباشد.10پاسکال  (

اگر شلنگ ھای آب عوض یا خراب ■
شوند، ممکن آسیب مادی یا آسیب بھ 

دستگاه وارد شود.
شلنگ ھای آب خم نشده، خراشیده 
نشده، عوض یا بریده نشده باشند.

استفاده از شلنگ ھای برندھای دیگر ■
برای اتصال بھ منبع تأمین آب ممکن 
است آسیب مادی یا آسیب بھ دستگاه 

وارد آورد.
تنھا از شلنگ ھای ھمراه دستگاه یا 
شلنگ ھای اصلی یدکی استفاده کنید.

آسیب مادی/آسیب بھ دستگاه
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faدستورالعمل ھای ایمنی
روش نصب دستگاه

ھشدار:
خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب 

مادی/آسیب بھ دستگاه!
اگر دستگاه بھ درستی نصب نشده باشد، 

ممکن است خطرآفرین باشد. مطمئن 
شوید کھ:

ولتاژ دوشاخھ اصلی روی سوکت برق ■
شما با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه 

ک رتبھ بندی). مقدار مطابقت دارد (پال
محافظ فیوز مورد نیاز جریان برق و

ک رتبھ بندی نوشتھ شده بر روی پال
است.

 Fاین دستگاه تنھا از طریق سوکت ■
شکلی کھ بدرستی نصب شده بھ یک 
منبع جریان متناوب وصل می باشد.

 شکل Fسوکت دوشاخھ اصلی و■
سیستم اتصال بھ زمین مطابقت دارند و

نیز بھ درستی نصب شده است.
محل اتصال کابل بھ قدر کافی بزرگ ■

در نظر گرفتھ شده باشد.
دوشاخھ اصلی دستگاه ھمیشھ در ■

دسترس باشد.
اگر از کلید قطع جریان برق باقی مانده ■

استفاده می شود، تنھا از کلیدی استفاده 
شود کھ نشانھ زیر را بھمراه خود 

. تنھا وجود این نشانھ zداشتھ باشد: 
است کھ ھماھنگی کلید برق با قوانین 

جاری را تضمین می نماید.

ھشدار:
خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب 

مادی/آسیب بھ دستگاه!
اگر کابل اصلی دستگاه عوض یا خراب 

شود، ممکن است بخاطر داغ شدن بیش از 
حد منجر بھ شوک الکتریکى، کوتاھی 

جریان یا آتش سوزی گردد.
کابل اصلی برق خم نشده، خراشیده نشده، 

ھیچ تماسی با عوض یا بریده نشده باشد و
منابع گرمایشی نداشتھ باشد.

ھشدار:
خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب 

مادی/آسیب بھ دستگاه!
استفاده از کابل یا رشتھ ھای برق اضافی 

ممکن است بخاطر داغی بیش از حد یا 
کوتاھی مدار منجر بھ آتش سوزی شود.

ً  بھ سوکتی وصل کنید دستگاه را مستقیما
کھ بھ درستی بھ زمین نصب شده است. از 

کابل ھای اضافی، رشتھ ھای برق یا 
تزویجگر چندشاخھ استفاده نکنید.
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faدستورالعمل ھای ایمنی
کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.■
بھ کودکان اجازه ندھید بدون نظارت ■

بھ تمیزکاری یا نگھداری این دستگاه 
اقدام کنند.

حیوانات خانگی  سال و3کودکان زیر ■
را از دستگاه دور نگھ دارید.

کودکان یا افرادی را کھ قادر دستگاه و■
نیستند خطرات احتمالی آن را ارزیابی 

کنند با ھم تنھا نگذارید.
ھشدار:

خطر مرگ!
ممکن است کودکان خود را داخل دستگاه 

در موقعیت ھای خطرناک گیر بیندازند و
مرگباری گرفتار شوند.و

دستگاه را پشت درب نگذارید، زیرا ■
ممکن است درب دستگاه را مسدود کند 

یا مانع بازشدن کامل آن شود.
وقتی دستگاه بھ انتھای عمر کاری خود ■

 جدا قبل ازرسید، دوشاخھ برق را 
کردن کابل اصلی برق از سوکت برق 

سپس قفل روی درب جدا کنید، و
دستگاه را نابود کنید.

ھشدار:
احتمال خفگی وجود دارد!

در صورتی کھ بھ کودکان اجازه دھید با 
ستیکی یا بستھ بندی/کارتن/قطعات پال

اجزاى بستھ بندى بازی کنند، ممکن است 
در آنھا گرفتار شوند، یا ممکن سر خود را 

دچار خفگی شوند. داخل آنھا کنند و
ستیکی یا بستھ بندی/کارتن/قطعات پال

اجزاى بستھ بندى را دور از کودکان 
نگھداری کنید.

ھشدار:
خطر مسمومیت!

ممکن است با مصرف مواد شوینده 
ت نگھدارنده دچار مسمومیت محصوالو

شوید.
در صورت فرورفتن در ماده شوینده بھ 

صورت تصادفی، توصیھ ھای پزشک را 
ت محصوالرعایت کنید. مواد شوینده و

نگھدارنده را دور از دسترس کودکان 
قرار دھید.

ھشدار:
خطر سوختگی!

، شیشھ داخل موقع شستشو در دمای باال
درب ماشین لباسشویی داغ می شود.

کودکان را از دست زدن بھ درب داغ 
دستگاه منع کنید.

ھشدار:
آسیب چشم/پوست!

ت نگھدارنده تماس با مواد شوینده یا محصوال
ممکن است باعث سوزش چشم/پوست شود.
در صورت تماس چشم ھا یا پوست با ماده 

ت مراقبتی آنھا را کامل شوینده/محصوال
ت نگھدارنده محصوالبشورید. مواد شوینده و

را دور از دسترس کودکان قرار دھید.
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faکاربرد دستگاه
کاربرد دستگاه8
کاربرد این دستگاه تنھا برای مصارف خانگی ■کاربرد دستگاه

می باشد.
این دستگاه را در محلی کھ بسیار سرد است ■

یا در فضای باز نصب نکنید یا بھ کار و
نیندازید. چون این خطر ھست کھ در صورت 

یخ زدن آب باقی مانده در دستگاه، دستگاه آسیب 
ببینند. اگر شلنگ ھا منجمد شوند، ممکن است 

بترکند/شکاف بردارند.
باید از این دستگاه تنھا برای شستن البسھ خانگی ■

شامل البسھ قابل شستشو با ماشین لباسشویی 
دست بافت (برچسب روی لباس را مطالعھ و

کنید) استفاده شود. استفاده از این دستگاه برای 
ھر منظور دیگری، خارج از کاربرد موردنظر 

ممنوع می باشد.دستگاه و
مواد شوینده این دستگاه با آب آشامیدنی سرد و■

ت نگھدارنده (باید برای استفاده در محصوالو
لباسشویی مناسب باشند) موجود در بازار بخوبی 

کار می کند.
این دستگاه برای استفاده تا ارتفاع حداکثر ■

متر از سطح دریا درست شده است.4000

قبل از روشن کردن دستگاه:

دقت کنید آسیب واضحی در دستگاه وجود نداشتھ 
باشد. در صورت خرابی دستگاه، از آن استفاده 

ً  نفرمایید. در صورتی کھ مشکلی وجود دارد، لطفا
با فروشنده متخصص یا بخش خدمات مشتریان 

تماس بگیرید.
تمام نصب دستگاه ودستورالعمل ھای کاربرد و

عات دیگری را کھ در مورد این دستگاه می اطال
رعایت کنید.باشد بخوانید و

مدارک ذکر شده را براى استفاده ھاى بعدى یا 
صاحبان آینده دستگاه نگھ دارید.

دستورالعمل ھای ایمنی)
ھشدارھای ایمنی ذیل برای عات واطالدستورالعمل ھای ایمنی

محافظت شما از آسیب ھای احتمالی 
پیشگیری از آسیب ھای مادی بھ محیط و

اطراف شما ارائھ شده است.
بنابراین ضرورت دارد اقدامات احتیاطی 

موقع نصب، زم را انجام دھید وال
استفاده از دستگاه نگھداری، تمیزکاری و

اقدامات محافظتی را ادامھ دھید.

کودکان/افراد بزرگسال/حیوانات خانگی

ھشدار:
خطر مرگ!

سایر افرادی کھ نمی توانند کودکان و
خطرات احتمالی استفاده از دستگاه را 

درک کنند ممکن است بھ خود آسیب بزنند 
مرگبار یا در موقعیت ھای خطرناک و

ً  توجھ نمایید:گرفتار شوند. پس لطفا
این دستگاه تنھا زمانی باید توسط ■

یا افرادی کھ  سال و8کودکان حداقل 
یا دارای ضعف ھای فیزیکی، حسی و
یا ذھنی ھستند یا افراد بدون تجربھ و

دانش کارکرد دستگاه استفاده شود کھ 
تحت نظارت باشند یا آموزش ھای 

زم در خصوص استفاده ایمن از ال
خطرات دستگاه را دیده باشند و

احتمالی استفاده از دستگاه را درک 
کرده باشند.
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دستگاه لباسشویی جدید شما

شما یکی از ماشین لباسشویی ھای بوش را انتخاب 
کرده اید. 

آشناشدن با مزایای  چند دقیقھ برای مطالعھ ولطفاً
ماشین لباسشویی خودتان وقت بگذارید.

 از برند بوش، برای برآوردن تقاضاھای سطح باال
تک تک ماشین ھای لباسشویی بھ صورت کامل 
در ارزیابی می شود تا ھر کدام بھ درستی کار کند و

وضعیت کامل باشد.

عات ببیشتر در خصوص برای کسب اطال
ت، لوازم یدکی، قطعات جایگزین محصوال

خدمات ما، بھ وب سایت ما در آدرس و
www.bosch-home.com مراجعھ کنید یا 

با مراکز خدمات پس از فروش ما تماس حاصل 
فرمائید.

ت عملکرد دستگاه حاالاگر راھنماھای نصب و
متفاوتی را توضیح می دھند، در مواقع مقتضی بھ 

تفاوت ھای مربوطھ در متن اشاره خواھد شد.

قبل از راه اندازى ماشین لباسشویى، این دستورالعملھا 
ھمچنین دستورالعمل ھاى مجزاى نصب را مطالعھ و

فرمایید.

قوانین صفحھ نمایش

 ھشدار!:

 سیگنال نشانۀ موقعیت احتماالًاین ترکیب نشانھ و
خطرناکی می باشد. عدم توجھ بھ ھشدار می تواند 

یا صدمھ شود.باعث مرگ و

احتیاط!

 خطرناکی این واژه سیگنال، نشانۀ موقعیت احتماالً
می باشد. عدم توجھ بھ ھشدار می تواند صدمات مالی 

یا زیست محیطی بھ ھمراه داشتھ باشد.

نکتھ / اشاره

عاتی در مورد استفادۀ بھینھ از دستگاه/سایر اطال
عات مفیداطال

 ا) ب) پ). /3. 2. 1

مراحل مختلف توسط اعداد یا حروف نشان داده 
شده است.

■- /

لیست ھا توسط یک جعبھ کوچک یا خط تیره نشان داده 
شده است.
2
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	3. مهره های قفل کننده پایه های جلوی دستگاه باید با استفاده از آچار WAF17 مناسب کاملاً به بدنه محکم بسته شوند. در جریان این کار، پایه را سفت نگه ...

	اتصالات برقی دستگاه
	: هشدار
	خطر مرگ!
	در صورتی که به قطعات درحال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
	توجه


	مراحل قبل از نخستین شستشو
	توجه
	اقدامات آماده سازی:
	1. بررسی و کنترل دستگاه لباسشویی.
	2. توزیع کننده ß و i را پر کنید. صفحه 42
	3. کارتن محافظتی را از صفحه کنترل بردارید.
	4. دوشاخه برق را به پریز بزنید.
	5. شیر آب را باز کنید.

	در این صورت برنامه را بدون البسه شستنی اجرا کنید:
	1. دستگاه را روشن کنید.
	2. درب ماشین لباسشویی را ببندید (هیچ نوع لباسی در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید).
	3. برنامۀ Drum Clean 90°C (تمیزکردن محفظه 90 درجه سانتیگراد) را تنظیم کنید.
	4. درب کشوی مواد شوینده را باز کنید.
	5. تقریباً یک لیتر آب داخل محفظه v u بریزید.
	6. پودر شستشوی استانداردی را داخل محفظه v uII بریزد.

	توجه:
	7. کشوی مواد شوینده را ببندید.
	8. دکمۀ A را فشار دهید.
	9. در انتهای برنامه، دستگاه را خاموش کنید.


	حمل و نقل
	احتیاط!
	خطر آسیب دیدگی به دستگاه بر اساس نشت مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچه از توزیع کننده ها.
	1. شیر آب را ببندید.
	2. فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاهش دهید: صفحه 51؛ تمیزکردن و محافظه - فیلتر موجود در منبع آب مسدود شده است
	3. اتصال ماشین لباسشویی از برق را قطع کنید.
	4. تخلیۀ آب باقیمانده: صفحه 50؛ تمیزکاری و نگهداری - پمپ تخلیه مسدود شده، آبکشی اضطراری
	5. شلنگ ها را بردارید.
	6. توزیع کننده ها را تخلیه کنید. صفحه 49

	جفت سازی لوازم ایمنی حمل و نقل:
	1. روکش ها را بردارید و آنها را در مکان امنی نگهداری کنید.
	2. هر چهار مهره را جاگذاری کنید.

	توجه


	Y خلاصۀ نکات اصلی
	خلاصۀ نکات اصلی

	* آشناشدن با دستگاه
	آشناشدن با دستگاه
	ماشین لباسشویی
	صفحه کنترل دستگاه
	توجه:
	تنظیمات دیگر برنامه صفحه 37
	تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه صفحه 36
	دکمۀ A برای:

	صفحه نمایش
	تنظیمات پیش فرض برنامه:
	تنظیمات i-DOS (آی داس)
	اطلاعاتی در مورد مصرف آب و انرژی: صفحه 12
	اطلاعات بیشتر



	Z البسه شستنی
	البسه شستنی
	البسه شستنی را آماده کنید
	احتیاط!
	آسیب به دستگاه/البسه

	دسته بندی البسه شستنی
	توجه:
	توجه:


	C ماده شوینده
	ماده شوینده
	انتخاب مادۀ شوینده مناسب
	صرفه جویی در مصرف انرژی و ماده شوینده
	صرفه جویی
	کثیف شدن/یادداشت
	توجه:



	/ مرور برنامه های شستشو
	مرور برنامه های شستشو
	برنامه هایی در خصوص انتخابگر برنامه
	برنامه/نوع لباس/اطلاعات
	تنظیمات
	توجه
	توجه:
	توجه
	توجه:
	توجه
	توجه:
	1. یک برنامه را انتخاب کنید.
	2. ماده شوینده مخصوص را برای البسه مخصوص فضای باز به محفظه v u اضافه کنید.
	3. دکمۀ A را فشار دهید. برنامه قبل از آخرین چرخه آبکشی متوقف می شود.
	4. یک ماده ضد آب (حداکثر 170 میلی لیتر) را به محفظه v u اضافه کنید.
	5. دکمۀ A را فشار دهید. البسه شستنی را مطابق دستورالعمل های تولیدکننده پس شستشو کنید.

	توجه
	توجه
	توجه
	توجه
	توجه:
	توجه
	آهارزنى
	توجه:
	1. دستگاه را روشن کنید.
	2. برنامۀ Rinse (آبکشی) را انتخاب کنید.
	3. مطابق دستورالعمل های شرکت سازنده، آهارزنی داخل محفظه v u را اندازه گیری کنید (در صورت نیاز ابتدا تمیز کنید).
	4. دکمۀ A را فشار دهید.


	رنگ کردن/سفید کردن
	خیساندن البسه
	1. دستگاه را روشن کنید.
	2. برنامۀ Cottons 30 °C (کتان 30 درجه سانتیگراد) را انتخاب کنید.
	3. برای تقسیم ماده شوینده یا اضافه کردن آن به محفظه v u مطابق دستورالعمل شرکت سازنده از i-DOS (آی داس) استفاده کنید.
	4. دکمۀ A را فشار دهید. برنامه شروع بكار می كند.
	5. بعد از حدود 10 دقیقه، دکمۀ A را فشار دهید تا برنامه متوقف شود.
	6. البسه شستنی را برای مدت کافی بگذارید تا خیس بخورد، سپس دکمه A را دوباره فشار دهید تا برنامه ادامه یابد یا برنامه را تغییر دهید.
	توجه


	0 تنظیمات پیش فرض برنامه
	تنظیمات پیش فرض برنامه
	درجه حرارت
	سرعت چرخش
	Ready in (آماده به کار)
	1. یک برنامه را انتخاب کنید.
	2. دکمه "Ready in" (آماده به کار) را تا هنگام نمایش تعداد ساعات مورد نیاز، بطور مکرر فشار دهید.
	توجه:
	3. دکمۀ A را فشار دهید.

	توجه:
	1. دکمۀ A را فشار دهید.
	2. از دکمه Ready In (آماده به کار) - یا + برای تغییردادن عدد ساعت استفاده کنید.
	3. دکمۀ A را فشار دهید.


	تنظیمات i-DOS (آی داس)
	i-DOS w (آی-داس) برای مادۀ شوینده
	توان تقسیم

	i-DOS i (آی-داس) برای نرم کنندۀ پارچه
	توان تقسیم



	\ تنظیمات دیگر برنامه ها
	تنظیمات دیگر برنامه ها
	SpeedPerfect ( (اسپید پرفکت)
	توجه:

	EcoPerfect F (اکو پرفکت)
	Prewash T (پیش شستشو)
	توجه

	Rinse Plus O (آبکشی اضافی)
	Easy Iron p (آسان اتو)
	توجه:


	1 راه انداختن دستگاه
	راه انداختن دستگاه
	آماده کردن ماشین لباسشویی
	توجه:
	1. دوشاخه برق را به پریز وصل نمایید.
	2. شیر آب را باز کنید.
	3. درب دستگاه را باز کنید.
	4. بررسی کنید که آب محفظه داخل دستگاه کاملاً تخلیه شده باشد. در صورت لزوم خودتان آب را تخلیه کنید.


	روشن کردن دستگاه/انتخاب یک برنامه
	توجه:

	قراردادن البسه شستنی در داخل محفظه لباسشویی
	: هشدار
	خطر مرگ!
	اقلام شستنى آغشته به مواد نگهدارنده حاوى حلال مانند لکهبرها / محلول هاى تمیزکننده، پس از قرار گرفتن در مخزن لباسشویى، ممکن است باعث انفج...
	بنابراین قبل از قراردادن آنها در داخل دستگاه، کاملاً آبمالى نمایید.
	توجه
	1. البسه شستنی از قبل دسته بندی و پهن شده را درون محفظۀ ماشین لباسشویی باز کنید.
	2. دقت کنید لباسها بین درب ماشین لباسشویى و نوار لاستیکى دور درب گیر نکرده باشد و سپس درب را ببندید.



	اندازه بگیرید و مواد شوینده را بریزید و از محصولات مراقبت کنید
	تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه
	توجه:
	توجه


	انتخاب تنظیمات دیگر برنامه ها
	برنامه را آغاز نمایید
	توجه:

	قفل کودک E 3 ثانیه
	توجه:

	اضافه کردن البسته شستنی
	توجه

	روش تغییر برنامه
	1. دکمۀ A را فشار دهید.
	2. برنامۀ دیگری را انتخاب کنید.
	3. دکمۀ A را فشار دهید. در این حال برنامه جدید از ابتدا شروع به کار خواهد نمود.

	ایجاد وقفه در روند اجرای برنامه
	1. دکمۀ A را فشار دهید.
	2. به منظور خنک سازی البسه: Rinse (آبکشی) را انتخاب کنید.
	3. دکمۀ A را فشار دهید.
	1. دکمۀ A را فشار دهید.
	2. Spin (چرخش) یا Drain (تخلیه) را انتخاب کنید.
	3. دکمۀ A را فشار دهید.

	شستشو در طول rinse hold (توقف آبکشی) پایان می یابد
	شستشو خاتمه یافته است
	برداشتن البسته شستنی/خاموش کردن دستگاه
	1. درب را باز کنید و البسه را خارج کنید.
	2. دکمۀ # را فشار دهید. دستگاه خاموش است.
	3. شیر آب را ببندید.
	توجه:
	توجه


	a سیستم تقسیم هوشمند
	سیستم تقسیم هوشمند
	سیستم تقسیم هوشمند در محفظه ماده شوینده
	اولین استفاده/ پرکردن توزیع کنندهها
	توجه
	پرکردن توزیع کنندهها:
	1. درب کشوی مواد شوینده را باز کنید.
	2. دریچه (های) توزیع کننده را باز کنید.
	3. مادۀ شوینده و یا نرم کنندۀ پارچه را اضافه کنید. بالاتر از حد max (حداکثر) نشانه گذاری پر نکنید.
	4. دریچه (ها) را ببندید.
	5. کشو را به آرامی و به طور کامل به سمت داخل فشار دهید.


	استفادۀ روزمره
	لامپ نشانگر روی صفحه نمایش روشن می شود:
	(عدم) انتخاب تقسیم هوشمندانه و تنظیم قدرت تقسیم:
	توجه:
	ریختن مادۀ شوینده/نرم کنندۀ پارچه:

	تنظیمات پایه
	مقدارهای پایه عبارتند از:
	سنگینی آب من:
	میزان کثیفی ←
	سنگینی آب ↓
	سبک
	نرمال
	سنگین
	بسیار سنگین

	توجه

	تغییر مقادیر پایه:
	1. دکمۀ متناظر i-DOS (آی-داس) (w یا i) برای 3 ثانیه فشار دهید. مقدار پایه پیش انتخاب شده روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
	2. مقدار پایه مورد نیاز را با استفاده از دکمه های Ready In (آماده به کار) - یا + تنظیم کنید.
	3. تنظیمات بدون نیاز به تأیید فعال شده است. اکنون می توانید مدت کوتاهی صبر کنید یا هر دکمه را (بجز دکمه های i-DOS (آی-داس) فشار دهید تا تنظیمات ا...
	توجه:


	مقدار دستی
	: هشدار
	آسیب چشم/پوست!
	در صورت باز بودن درب کشویی مواد شوینده، موقع کارکردن ماشین لباسشویی، ماده شوینده و محصولات مراقبتی بیرون می پاشند.
	درب کشوی مواد شوینده را با دقت باز کنید.
	در صورت تماس چشم ها یا پوست با ماده شوینده/ محصولات مراقبتی آنها را کامل بشورید.
	در صورت فرورفتن در ماده شوینده به صورت تصادفی، توصیه های پزشک را رعایت کنید.
	احتیاط!
	آسیب به دستگاه
	توجه
	تقسیم کردن و اضافه کردن مادۀ شوینده:
	1. کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید.
	2. مقدار درستی را بر اساس موارد ذیل به محفظه v u اضافه کنید:
	3. کشوی مواد شوینده را ببندید.




	Q تنظیمات دستگاه
	تنظیمات دستگاه
	فعال کردن حالت تنظیمات
	1. دکمۀ # را فشار دهید.
	2. دکمۀ Temperature (درجه حرارت) را فشار دهید و همزمان انتخابگر برنامه را در جهت عقربه های ساعت روی وضعیت 2 قرار دهید. حال دکمه را رها کنید.

	تغییر حجم سیگنال
	انتخاب/عدم انتخاب خاموش کردن خودکار دستگاه
	روشن/خاموش کردن سیگنال اطلاعات محافظت از محفظه
	خروج وضعیت تنظیمات

	H Sensors (حسگرها)
	Sensors (حسگرها)
	حسگر خودکار حجم البسه
	سیستم تشخیص بالانس بودن لباس ها
	توجه:

	AquaSensor (آکواسنسور)

	2 تمیز کردن و نگهداری
	تمیز کردن و نگهداری
	: هشدار
	خطر مرگ!
	در صورتی که به قطعات درحال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
	دستگاه را خاموش کنید و آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.

	: هشدار
	خطر مسمومیت!
	بخارهای سمی که توسط مواد تمیزکننده تولید می شوند شامل محلول هایی مثل محلول هاى تمیزکننده نیز هستند.
	از مواد تمیز کنندۀ حاوی محلول استفاده نکنید.
	احتیاط!
	آسیب به دستگاه
	توجه

	محفظه ماشین لباسشویى/صفحه کنترل
	محفظه لباس
	جرم زدائی
	طرح ماده شوینده آی-داس و جای آن
	1. تخلیۀ توزیع کننده ها:
	ا) کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید.
	ب) دستگیرۀ (A) که در پشت دستگیره محفظه (در وسط کف) قرار دارد به آرامی به سمت خودتان بکشید. این کار قفل دستگیرۀ (B) را باز میکند، که با کشیدن آ...
	پ) برای تخلیه کردن توزیع کنندهها، هر دوشاخ آب بندی را با دقت بکشید و محتویات را داخل یک ظرف مناسب تخلیه کنید.
	ت) سپس دوشاخ های آب بندی را بصورت کامل به عقب هل دهید.
	2. تمیز کردن توزیع کنندهها/کشوى مواد شوینده:
	ا) توزیع کننده ها را قبل از برداشتن کشو تخلیه کنید.
	توجه:
	ب) کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید.
	پ) دستگیره را فشار دهید و درب کشویی را کامل بردارید.
	ت) سرپوش کشو را با دقت بردارید.

	احتیاط!
	ث) کشو و سرپوش را با پارچه ای نرم و مرطوب یا دوش دستی تمیز کنید. سطوح داخلی را نیز با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کنید.
	ج) کشو و سرپوش را خشک کنید و دوباره آنها را سر جایشان قرار دهید.
	چ) دستگیرۀ کشو را دوباره از بالا سرجایش قرار دهید تا وقتی مشخص شود در جایش قرار گرفته است.
	ح) داخل کشوی مواد شوینده را نیز تمیز کنید.
	خ) کشوی مواد شوینده را به سمت داخل فشار دهید.


	پمپ تخلیه مسدود است، آبکشی اضطراری
	: هشدار
	خطر سوختگی با آب داغ!
	وقتی شسشو با دمای بسیار بالا صورت میگیرد، آب نیز بسیار داغ میشود. در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید، ممکن است دچار سوختگی شوید.
	صبر کنید تا آب سرد گردد.
	1. شیر آب را ببندید تا آب وارد نشود و آب های مانده از طریق پمپ تخلیه خالی شود.
	2. دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.
	3. دریچه تعمیرات را باز نموده و آن را بردارید.
	4. شلنگ تخلیه را از داخل نگهدارنده آن بیرون بیاورید.
	5. سرپوش پمپ را با دقت باز کنید؛ آب باقیمانده ممکن است بیرون بپاشد.
	6. دریچۀ تعمیرات را در جای خود قرار داده، همان جا قفل کنید و ببندید.

	توجه:


	شلنگ تخلیه داخل سیفون مسدود شده است
	1. دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.
	2. گیره شلنگ را شل کنید. شلنگ تخلیه را با دقت بردارید؛ آب باقیمانده ممکن است بیرون بپاشد.
	3. شلنگ تخلیه و قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید.
	4. شلنگ تخلیه را مجدداً وصل کنید و نقطه اتصال را توسط گیره شلنگ محکم کنید.

	فیلتر داخل لوله آب مسدود است
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