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 به منظور استفاده بهینه لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه بفرمایید.

استفاده هر چه بهتر از این دستگاه، توجه شما جهت برای این سری از محصوالت آاگ  ضمن تشکر از حسن انتخاب شما 

.هدف ما از ساخت این محصول ارائه عملکردی بی نقص با تکنولوژی خالقانه در طول این سال ها را به نکات زیر جلب می نمائيم

 است  تا اسباب آسایش و آرامش مشتریان مان باشد.

 

 وب سایت ما :  

،سرویس برای دسترسی به اطالعات مربوط به خدمات 

کاران ،بروشور ها و چگونگی استفاده بهتر از 

 محصوالت از این سایت دیدن فرمایيد.

www.aeg.com 
برای ثبت محصول خود به منظور بهره از خدمات 

 بيشتر از این سایت دیدن فرمایيد.

.comregisteraegwww. 
به منظور خرید قطعات جانبی و مصرفی با کيفيت و 

 ین سایت دیدن فرمایيد.اصل محصول خود از ا

/shopaeg.comwww. 
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 سرویس و پشتیبانی از مشتری

 .همواره از قطعات اصل استفاده نمایيد 

  به هنگام تماس با مرکز خدمات مجاز اطمينان یابيد که اطالعات مربوط به وسيله خود را از قبيل شماره سریال

 عات بر روی صفحه مشخصات درج شده است.از قبل در دسترس باشد .این اطال ،مدل و شماره محصول 

 

 هشدار /اطالعات ایمنی

 کلیو اطالعات  راهنمایی

 اطالعات محيطی 

 

 اطالعات ایمنی . 1   

ادرست استفاده ن برای توليد کننده  قبل از نصب و استفاده از دستگاه ، با دقت دستورالعمل های زیر را مطالعه بفرمایيد.

رفت. پذیدستگاه و آسيب  مصرف کننده شود هيچ مسئوليتی را نخواهد به  صدمه  باعثمکن است و یا نصب غلط دستگاه که م

 به آن نگه دارید.  دستورالعمل ها را به همراه دستگاه برای رجوع همواره

 

        1.2   ناتوانایمنی کودکان و افراد 

  خطر خفگی و یا  جراحت 

  ذهنی و جسمی ، و یا کم تجربه در صورتی اجازه استفاده از دستگاه را دارند کودکان هشت سال و باالتر ،افراد کم توان

 که توسط شخصی که مسئول امنيت آنها می باشد برای کار با دستگاه راهنمایی شده باشند.

 .به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهيد 

 وند.کودکان کوچک تر از سه سال همواره بایستی از دستگاه دور نگاه داشته ش 

 رس کودکان دور نگاه دارید.تمامی بسته بندی های دستگاه را از دست 

  دارید.تمامی مواد شوینده را از دسترس کودکان دور نگاه 

 .کودکان و حيوانات خانگی را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه  نگه دارید 

 ی کنند.هرگز اجازه ندهيد کودکان بدون نظارت شما دستگاه را تميز و نگهدار 

 دستگاه امکاناتی برای ایمنی کودکان تعبيه شده است پيشنهاد می شود آن را فعال نمایيد. برای اگر 
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 .دستگاه را در جای مخصوص خود نصب نمایيد .برای نصب آن فضای مناسب و کافی در نظر بگيرید 

  نمایيد نصب نکنيد.دستگاه را در کنار یا زیر درب های کابينت که نتوانيد درب را براحتی باز 

  باید در محلی  نمایيد. دستگاهرا به برق وصل  دو شاخههنگامی که دستگاه را به طور کامل نصب نمودید ، می توانيد

 باشد که دسترسی به پریز برق براحتی امکان پذیر باشد.

 دود شود.مسير تهویه هوا چنانچه در دستگاه وجود داشته باشد نباید با قاليچه یا هر چيز دیگری مس 

  بویژه اگر دستگاههایی که از سوخت استفاده تهویه هوا در مکان نصب دستگاه به خوبی انجام شود اطمينان یابيد که ،

 می کنند در نزدیکی ماشين لباسشویی باشد.

  که گاز مصرف ميکند  هایی خار و یا دود حاصل از دستگاهخروج ب که به منظور  هوا کشیاز  ،هرگز برای خروج هوا

  استفاده نمایيد.

  مگا پيکسل 0.8تا  0.5حداکثر و حداقل فشار آب دستگاه بين mpa  .است 

  با رجوع به جدول مربوط به برنامه از کيلوگرم است .)در هر برنامه ميزان بار دستگاه متفاوت است  9حداکثر بار دستگاه

 آن پيروی کنيد(

 استفاده نمایيد .لوله های قدیمی نباید مورد استفاده قرار  برای نصب دستگاه از لوله های آب و یا شلنگ های جدید

 بگيرند.

  به منظور جلوگيری از هرگونه خطر احتمالی در صورت آسيب به سيم برق حتما تعویض سيم باید تحت نظارت مرکز

 خدمات مجاز و یا فرد با صالحيت صورت بگيرد.

 ری باشد.محيط اطراف دستگاه باید از هر گونه گرد و خاک و کرک عا 

  لباس هایی که آغشته به روغن سرخ کردنی ، الکل ، نفت ، لکه بر ها ،موم هستند قبل از قرار دادن در خشک کن  یا

 استفاده از برنامه بخار بایستی با آب گرم و مواد شوینده کافی شسته شوند .

  .در صورت استفاده از مواد شيميایی صنعتی از دستگاه استفاده ننمایيد 

 ایی که شسته نشدند را در خشک کن قرار ندهيد.لباس ه 

  شنا ، پارچه های ضد آب ، یا لباس هایی از مواد پالستيکی در آنها استفاده شده است و همين  مواردی مانند کاله هرگز

 طور بالش هایی که با پد های پالستيکی پر شده اند را در خشک کن قرار ندهيد.

 مربوط به این لباس ها است مورد استفاده قرار گيرد.د طبق دستورالعملی که نرم کننده ها و یا مواد مشابه بای 

 . هرگز قبل از اتمام کامل چرخه خشک کردن برنامه را متوقف نکنيد مگر آنکه تمامی لباس ها را با سرعت خارج کنيد 

  یابيد که  د. اطمينانباشبدون وجود گرما رخ می دهد یا به عبارتی مرحله سرد کردن می مرحله آخر چرخش خشک کن

 دمایی که لباس ها در آن خشک می شوند برای این نوع و جنس از پارچه ها مناسب است.

 .برای تميز نمودن دستگاه آب را به آن اسپری نکنيد و یا از بخار استفاده نکنيد 

  دن ز وسایلی که باعث سایيده شاز مواد شوینده خنثی استفاده نمایيد .ا نمایيد. تنهابا یک پارچه نمناک  دستگاه را تميز

 برای تميز نمودن دستگاه استفاده نکنيد.،حالل و یا اشيای فلزی 

 . قبل از تميز نمودن ،  دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه آن را از برق جدا نمایيد 
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 های ایمنی  . دستورالعمل2

 

 نصب  1-2

 .طبق دستورالعمل های دفترچه راهنما عمل کنيد 

 اه را در وضعيت عمودی جابجا کنيد.همواره دستگ 

 .از گردش هوا بين دستگاه و کف زمين اطمينان حاصل کنيد 

 .دستگاه را به طور کامل از بسته بندی خارج نمایيد 

 .اطمينان یابيد سطحی که در آن دستگاه نصب شده است مسطح ،ثابت و هموار است و تغييرات دمایی ندارد 

 نگاه دارید زیرا  به هنگام جابجایی دوباره مورد نياز می باشند.ت را بندهایی که مخصوص حمل دستگاه اس 

 .همواره به هنگام جابجایی دستگاه از دستکش کار استفاده نمایيد چرا که دستگاه سنگين است 

 که آسيب یا صدمه دیده است را نصب نکنيد. دستگاهی 

   عرض جریان هوا قرار دارد نصب نکنيد.در مکانی که درجه دما صفر درجه سلسيوس است یا در مدستگاه را 

 .در مکانی که درب دستگاه براحتی باز نميشود آن را نصب نکنيد 

 .پایه های دستگاه باید فضای الزم بين دستگاه و سطح زمين ایجاد کند 

 تراز دوباره محل نصب را بررسی کنيد.تگاه را در محل ثابتی نصب نمودید با کمک هنگامی که دس 

 

 الکتریکی اتصاالت  2-2

 هشدار !

 خطر آتش سوزی و برق گرفتگی 

 .دستگاه باید  روی زمين ثابت باشد 

 از محافظ برق استفاده نمایيد. همواره 

 داپتورهای چند راهه و یا سيم های بلند استفاده نکنيد.از آ 

 .هنگامی که دست ها خيس هستند هرگز به سيم ها و دوشاخه ها دست نزنيد 

 13با فيوز  یرلند و بریتانياتنها در ا این دستگاه A  صورت نياز فيوز را تغيير دهيد و از  است. درتعبيه شدهASTA (BS 

1362)  13 A  .استفاده نمایيد 
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 اتصاالت آب 3-2

 

  اید-اطمينان یابيد که آسيبی به شير های آب وارد نکرده. 

 باید آب در آن جریان  اید-طوالنی استفاده نکرده  قبل از اتصال دستگاه به لوله های جدید یا لوله هایی که برای مدت،

 یابد.

  را استفاده ميکنيد اطمينان یابيد که هيچ گونه نشتی وجود نداشته باشد.هنگامی که برای بار اول دستگاه 

 

 استفاده 4-2

 هشدار !

 خطر جراحت ،برق گرفتگی ، آتش سوزی یا صدمه به دستگاه 

 است. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی 

 .ویژگی های دستگاه را تغيير ندهيد 

  یا کنار دستگاه قرار ندهيد. یرا رومحصوالت و یا مواد قابل اشتعال 

  ممکن است داغ باشد.به شيشه درب دستگاه هنگامی که در حال کار است دست نزنيد چرا که 

  مثال بالش ها را در خشک کن قرار  که با ماده ای دیگر پر شده است به عنوان یا هر نوع باری  آسيب دیدههای لباس

 ندهيد.

  چنانچه  برای شستشوی لباس ها از ماده لکه بر استفاده نمودید قبل از مرحله خشک نمودن لباس ها یک مرحله آبکشی

 دیگر اضافه نمایيد.

  قبل از شستشو جدا نموده اید.اطمينان یابيد که تمام اشيای فلزی را 

 ار دهيد که اطمينان دارید آسيبی به آنها وارد نمی شود.بدین منظور به اتيکت روی تنها لباس هایی را در خشک کن قر

 لباس ها توجه نمایيد.

 . البسه از جنس پالستيک در مقابل گرما مقاومت ندارند 

  توپ  بردارید. ازاگر از توپ های حاوی مواد شوینده در داخل سطل استفاده نموده اید قبل از مرحله خشک نمودن آن را

 ای حاوی مواد شوینده هنگامی که برنامه بدون توقف را فعال نموده اید استفاده نکنيد.ه

 

 .بر روی درب باز نشينيد و یا نياستيد 
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 نحوه اوراق دستگاه  5-2

 خطر جراحت و یا خفگی 

 .دو شاخه اصلی را از پریز جدا کنيد 

 .کابل برق را ببرید و آن را کنار بگذارید 

 رب را جدا کنيد .این امر از گير افتادن کودکان و حيوانات خانگی ممانعت به عمل می آورد.سپس دستگيره د 

 

 . توضیحات محصول 3

 نمای کلی دستگاه 1-3

 

 

 

 سقف دستگاه  .1

 محفظه مواد شوینده  .2

 کنترل پنل  .3

 دستگيره درب .4

 صفحه مشخصات )پالک نقره ای ( .5

 فيلتر پمپ تخليه .6

 پایه دستگاه  .7

 

 

 مودن وسیله امنیت کودکان طریقه فعال ن 2-3

 اهرم روی درب  مطابق شکلاین دستگاه از به دام افتادن کودکان و یا حيوانات خانگی داخل درب دستگاه جلوگيری ميکند.

دستگاه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد تا شيار در جهت افقی قرار گيرد.شما نمی توانيد درب را ببندید.برای بسته شدن 

 ه را درخالف عقربه های ساعت بچرخانيد تا شيار آن در جهت عمودی قرار گيرد.درب دستگا
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 . کنترل پنل 4

 توضیحات کنترل پنل

  

 دکمه خاموش و روشن  .1

 ولوم برنامه  .2

 نمایشگر .3

 تنظيم یکی از سه درجه خشک کردندکمه  .4

 زمان خشک کردن تنظيم  دکمه .5

 دکمه شروع / توقف  .6

 قيقه تا بيست ساعت از بيست د دکمه شروع با تاخير .7

 کاهش زمان برنامه دکمه  .8

 اضافه نمودن مرحله آبکشی دکمه  .9

 شستشوی مقدماتی / لکه گيری اضافه نمودن یک مرحله  دکمه  .10

 دکمه کاهش سرعت خشک کردن .11

 دکمه دما  .12
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نمایشگر  2-4

 
 

 
 

 
 فعال است.تنها در برنامه چرخش / تخليه  (1

 نماد مراحل 

حله تنها نماد مربه برنامه تنظيم شده فعال می شود و تنظيم می شود،  همه نماد های مربوط   برنامه ای هنگامی که 

 برنامه ای تکميل می شود نماد آخرین مرحله فعال است. در حال اجرا چشمک می زند.زمانی که 

 

 

 دمای برنامه تنظيم شده را نشان می دهد.

 آب سرد 

  نظيم برنامه سرعت خشک کردنت

 نماد غيرفعال بودن  مرحله خشک کردن 

 نماد آبکشی 

 مرحله شستشوی مقدماتی 

 مرحله شستشو

 مرحله آبکشی

 مرحله چرخش جهت خشک نمودن
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یک برنامه خشک کردن تنظيم ميشود  هنگامی که نماد مرحله  خشک کردن 

 فعال ميشود.

یک برنامه بخار تنظيم ميشود فعال ميشود. هنگامی که نماد برنامه بخار   

یک برنامه خشک کردن  هنگامی که نماد مرحله از بين بردن چروک لباس 

عال می شود.تنظيم می شود ف  

درب دستگاه را باز نمایيد. تنها زمانی که نماد هنگامی که این نماد فعال است نمی توانيد 

.دستگاه غير فعال است می توانيد درب دستگاه را باز نمایيد  

چنانچه برنامه تنظيم  شده به پایان رسيده است اما نماد هنوز فعال است .احتمال دارد که 

 هنوز آب داخل دستگاه است و یا مرحله آبکشی فعال است.

 
فعال است نماد قفل کودک  فعال نمودن وسیله امنیت کودکان( این دستگاه) هنگامی که 

 روشن می شود.

 وقتی عملکرد شروع با تاخير فعال می شود این نماد روشن می شود.

ظيم زمان )مرحله خشک کردن و یا شستشو(تن  

  ، زمان برنامه با شروع از یک دقيقه کاهش ميابد. برنامه شروع می شود هنگامی که 

 شروع با تاخير 

 وقتی دکمه شروع با تاخير را فعال ميکنيد نمایشگر زمان شروع با تاخير را نشان می دهد.

 کدهای خطا

شود نمایشگر کد های خطا را نشان می دهد. نقصی اگر دستگاه دچار    

برای چند ثانيه روی نمایشگر نمایش می دهد. را نمایشگر این پيغام  

 

ت.این نماد حاکی از آن است برنامه تکميل شده اس  
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 نماد های مربوط به ميزان خشک کردن 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

را فعال ميکنيد این نماد ها فعال می شوند. اتوماتيکهنگامی که برنامه خشک کردن   

 نماد خشک نمودن )با درجه و شدت بيشتر (

نماد خشک نمودن) مخصوص البسه ای که بعد از شستشو در کمد  کنار 

 گذاشته می شوند  مانند ملحفه ها و یا حوله ها  (

می شوند( ک نمودن )مخصوص البسه ای که بعد از شستشو اتونماد خش  

 نماد زمان خشک کردن وقتی این عملکرد را فعال می کنيد روشن می شود. 

نماد استفاده بيش از حد مواد شوینده در پایان مرحله شستشو فعال می شود 

مقدار زیاد مصرف مواد شوینده را هشدار می دهد.  دستگاه  هنگامی که   

این نماد هنگامی نمایش داده می شود که عملکرد مربوط به برنامه  تنظيم شده 

 در دسترس باشد.

 این نماد بر اساس برنامه تنظيم شده نمایش داده می شود.

بر روی نمایشگر نشان داده شده و  اید پيغام -نانچه برنامه را به اشتباه انتخاب نموده چ

 حاکی از آن است که این انتخاب امکان پذیر نيست.

این  را فعال می کنيد بر حسب  مدت زمان هنگامی که یکی از برنامه های 

 نماد نمایش داده می شود  .

کاهش یافتهزمان   

 سرعت بيشتر 
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 . برنامه ها 5

 برنامه های شستشو 

های مربوط به  برنامه

 شستشو

حداکثر میزان بار /  طیف دمای برنامه

حداکثر سرعت خشک 

 نمودن

 نوع و میزان لکه و کثیفی )لباس (نوع بار

 

 کتان / نخی 

 درجه سانتی گراد  95
 rpm1600کيلو گرم /  9

 چرخش در هر دقيقه

 لکه های نرمال و روشن  و سفيدکتان رنگی 

 

برنامه اقتصادی برای 

 لباس کتان 

درجه سانتی  60تا  40

 گراد 

 rpm1600کيلو گرم /  9

 چرخش در هر دقيقه 

کتان سفيد و رنگی )رنگ 

ثابت ( که با شستشو پاک 

یا کمرنگ نمی شوند و 

 رنگ نمی دهند.

لکه های نرمال.در این برنامه 

 ه وانرژی مصرفی کاهش یافت

زمان برنامه شستشو  بيشتر 

 می شود.

 

 الياف مصنوعی 

درجه سانتی گراد  60

 سرد  –

 1200کيلوگرم /  4

rpm   
 چرخش در هر دقيقه

لباس های مصنوعی و 

 انواع مختلف پارچه 

 لکه های نرمال 

 

 لباس حریر 

 درجه سانتی گراد  30
   rpm 1200کيلوگرم/ 1

 چرخش در هر دقيقه

 

برای لباس های الياف مصنوعی  مختلف  و  برنامه ویژه

 حریر 

 

 این نماد هنگامی فعال می شود که  عملکرد شستشوی اضافه  فعال شده است.

 این عدد نمایش دهنده تعداد مراحل آبکشی است.

حداکثر تعداد مراحل شستشو را فعال نمایيد این نماد نمایش داده  هنگامی که 

 می شود.

نماد مربوط به عملکرد  لکه گيری است.. این  

ماتی  است. این نماد مرحله شستشوی مقد  

 هنگامی که یک عملکرد را فعال ميکنيد این نماد فعال است.

 این نماد زمانی فعال است که دو عملکرد را به طور همزمان فعال نمایيد.
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 بافت و پشمی 

 

درجه سانتی گراد  40

 سرد -

 1200کيلو گرم / 2

rpm   
 چرخش در هر دقيقه

بافت قابل شستشو در ماشين و قابل شستشو با دست و 

پارچه های ظریفی که عالمت شستشو با دست رو لباس 

 وجود دارد.

 

 

 

 دقيقه بدون 60برنامه 

 توقف 

 درجه  30تا  40

 1200کيلو گرم /  1

rpm  
 

 چرخش در هر دقيقه

برنامه کاملی است که  متشکل از مرحله شستشو و خشک 

کتان لباس های نخی یا  حجم کمنمودن  می باشد .برای 

 مناسب است .و همين طور الياف مصنوعی 

 

شستشوی ضد آلرژی  

 و حساسيت 

 درجه سانتی گراد  60

 1600/  کيلو گرم 9

rpm  
 چرخش در هر دقيقه

لباس های کتان یا نخی سفيد رنگ .این برنامه جانداران 

درجه سانتی گراد و  60کوچک و ميکروسکوپی را با دمای 

اضافه نمودن یک مرحله آبکشی بيشتر از بين می برد در 

 نتيجه شستشو موثرتر است.

 

 برنامه بخار 

 درجه سانتی گراد  40

 کيلوگرم  1.5

 
ین برنامه برای لباس هایی که تنها یکبار پوشیده ا

هستند می  شسته شده و یا خشک شده است و یا 

چروک و یا بوی لباس را کاهش داده باشد.این برنامه 

و باعث نرمی بیشتر البسه می شود.هیچ مواد 

شوینده ای استفاده نکنید و در صورت نیاز لباس ها 

ستاندارد استفاده را ابتدا شسته و یا از لکه بر های ا

 ر برای تمیز نمودن البسه نیست .نمایید .برنامه بخا

 برای لباس های زیر از برنامه بخار استفاده نکنید :

لباس هایی که در آنها شی فلزی یا پالستیکی و یا 

 چوبی دارند مثل دکمه ها و یا هر چیز دیگری 

لباس هایی که مشخص نیست برای برنامه بخار 

 لباس ذکر نشده است. اتیکتروی  مناسب باشد یا
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های مربوط به   برنامه

 خشک کردن

حداکثر میزان 

بار / حداکثر 

سرعت 

 خشک نمودن

  نوع بار

 

برنامه خشک  کيلو گرم6

کردن مخصوص 

لباس های 

 کتان

 9درجه سانتی گراد و بار  60این برنامه : شامل  دمای 

این  کيلوگرم و برنامه خشک کردن می باشد .در طول

ستگی می چرخد تا شستشو به چرخه سطل ماشين به آه

آهستگی انجام شود بنابراین ممکن است به نظر رسد که 

اما این حالت کامال سطل ماشين بدرستی نمی چرخد .

 طبيعی است.

 

برنامه خشک  کيلوگرم 3

کردن مخصوص 

لباس های 

  الیاف مصنوعی

 

 

برنامه خشک  کيلوگرم 1

کردن مخصوص 

و افت بلباس 

 پشمی 

 

طیف دمای   برنامه های 

 برنامه

حداکثر میزان 

بار / حداکثر 

سرعت خشک 

 نمودن

 نوع لکه  طیف دمای برنامه

 

درجه  40

سانتی گراد 

 /سرد

 

لباس های 

 ظریف

کيلو گرم /  4

1200 rpm   

چرخش در هر 

 دقيقه

مخصوص لباس های ظریف مانند اکریليک ، پلی استر و 

 ویسکوز )ریون(

های  لکه

 معمولی 

 

درجه  60

 –سانتی گراد 

 سرد 

 کيلو گرم /  4

800 rpm   

چرخش در هر 

 دقيقه 

لباس های الياف مصنوعی که بایستی با مراقبت شسته 

 شوند.

لکه های 

معمولی 

 و روشن
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در پایان برنامه البسه کمی نم دار خواهند شد .بنابراین بهتر است چنانچه برنامه بخار را برای البسه خشک  تنظيم نموده اید ، 

برنامه تکميل شد به سرعت البسه را از  هنگامی که ر معرض هوای تازه به مدت ده دقيقه قرار دهيد تا خشک شوند .البسه را د

 بعد از برنامه بخار نياز کمتری به اتو کشيدن البسه وجود دارد.داخل سطل بيرون بياورید.

 شستشو و خشک نمودن به طور آهسته دمای آب را تنظيم نموده و  یک برنامه  به منظور کاهش چروک البسه برنامه 

  اجرا ميکند. را

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقه  20

 

درجه  30تا  40

 سانتی گراد 

 کيلوگرم / 3

1200 rpm  

چرخش در هر 

 دقيقه 

 

لکه های  لياف مصنوعی لباس های نخی و ا

روشن 

)لباس 

هایی که 

 تنهایکبار

پوشيده 

شده 

 است(

 

 

خشک کردن / 

 تخليه 

کيلو گرم /  9

1600 rpm  

چرخش در هر 

 دقيقه 

 

  برای خشک نمودن البسه و تخليه آب داخل دستگاه  

همه 

انواع 

 پارچه

 

آبکشی و 

خشک نمودن 

 البسه / سرد 

کيلو گرم /  9

1600 rpm  

ر هر چرخش د

 دقيقه 

 

همه انواع پارچه به جز بافت و پارچه های خيلی ظریف 

.این برنامه سرعت خشک نمودن را با توجه به نوع پارچه 

 کاهش می دهد.
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 تطابق انتخاب ها

 :  در برنامه وجود دارد.عملکرد  این  یعنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش زمان  شروع با تاخير

 برنامه

اضافه نمودن 

 مرحله آبکشی

شستشوی مقدماتی / 

 لکه گيری

مرحله 

 آبکشی

غيرفعال بودن  

مرحله خشک 

 کردن

u/min)برنامه )کاهش سرعت خشک نمودن 
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 را فعال نمایيد که مرحله شستشوی مقدماتی را نداشته باشد.ای  از مواد شوینده مایع استفاده می کنيد برنامه (چنانچه 1

 رحله شستشوی بيشتر اضافه می نماید.فعال باشد، دستگاه چند م  همواره(چنانچه انتخاب مرحله  آبکشی اضافی 2

 تنها می توانيد مدت زمان بيشتری را فعال نمایيد. ( برای برنامه 3

 تنها مرحله شستشوی مقدماتی فعال است. ( برای برنامه 4

 خشک کردن به طور اتوماتيک  2-5

 ميزان خشک کردن  پارچه  نوع بار 

 کتانی  کيلوگرم 6حداکثر 

 )انواع حوله ها(
 

 برای البسه حوله ای 

 کتان )حوله ها( کيلو گرم 6حداکثر 

 
برای البسه ای که در 

کمد کنار گذاشته 

 می شود.

الياف مصنوعی و مختلط)زیر پوش ها ،  کيلوگرم 3حداکثر 

بلوز ، سویشرت ها ، دستمال های کتانی 

) 

البسه ابریشمی و ساتن )بلوز، تی شرت  کيلوگرم 1حداکثر 

)... 

 البسه پشمی کيلوگرم 1حداکثر 

نخی و کتانی )ملحفه ها ، روميزی و  کيلوگرم 6حداکثر 

  سفره ها ، تی شرت ها (
  اتو کشی آسان

    

  زمان بندی خشک کردن  3-5

مدت زمان 

بر  پيشنهادی

 حسب دقيق

سرعت خشک 

ر حسب نمودن ب

rpm 

بار بر حسب 

 کيلوگرم

 ميزان خشک کردن  نوع پارچه 

 کتانی  6 1600 240-220

 )انواع حوله ها(
 

 برای البسه حوله ای 

160-140 1600 4 

110-100 1600 2 

 کتان )حوله ها( 6 1600 230-210
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150-130 1600 4 

 
برای البسه ای که در 

کمد کنار گذاشته 

 می شود.

100-90 1600 2 

الياف مصنوعی و  3 1200 110-100

مختلط)زیر پوش ها ، 

بلوز ، سویشرت ها ، 

 دستمال های کتانی (
50-40 1200 1 

البسه ابریشمی و  1 1000 80

ساتن )بلوز، تی شرت 

)... 

 البسه پشمی 1 1200 130-110

نخی و کتانی )ملحفه  6 1600 170-150

ها ، روميزی و سفره 

 شرت ها (ها ، تی 

 
مناسب برای اتو 

 کردن 

105-85 1600 4 

65-55 1600 2 

 

 

 

 عالمت مراقبت از پوشاک بافت  4-5

 برنامه مخصوص شستشو و خشک نمودن البسه بافت و یا پشمی 

 بر طبق اصول و دستورالعمل های مخصوص شستشو این نوع لباس ها

 ستشوی البسه پشمی است.برای ش Wool mark companyمی باشد و مورد تایيد  
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 مقادیر مصرفی.6

اطالعات جدول زیر به صورت تقریبی هستند. تغييرات متفاوت می تواند داده ها را تغيير دهد. نوع و مقدار البسه ، دما و 

 همين طور نوع آب می تواند این مقادیر را تغيير دهد.

نمایش می دهد. در طول برنامه شستشو طول مدت کثر حجم بار به هنگام شروع برنامه نمایشگر مدت زمان را برحسب حدا

یابد. برنامه به طور اتوماتيک محاسبه شده و چنانچه حجم بار از حداکثر مقدار مجاز کمتر باشد این مدت زمان کاهش می 

 مک می زند.واقعی برنامه مورد نظر را محاسبه می کند روی نمایشگر عالمت یک نقطه چشکه دستگاه مدت زمان  هنگامی

 

بار بر حسب  برنامه 

 کيلوگرم

انرژی مصرفی بر 

حسب کيلو وات بر 

 ساعت

مصرف آب بر 

 حسب ليتر

مدت زمان برنامه 

تقریبی بر حسب 

 دقيقه

 9 1.6 69 168 

 

9 1.05 56 244 

 9 1.0 69 164 

 4 0.6 48 105 

 4 0.7 58 86 

 2 0.35 57 61 

 کيلوگرم آب  9درجه سانتيگراد با  60رژی در برنامه صرفه جویی در مصرف ان (1

 

 انتخاب ها  .7

 

 خاموش / روشن 1-7

 این دکمه را برای خاموش و روشن نمودن دستگاه فشار دهيد.با روشن نمودن دستگاه صدای بوق خواهيد شنيد.

 اهش می دهد:به صورت اتوماتيک دستگاه را غير فعال نموده و مصرف انرژی را در موارد زیر ک  stand-byحالت 

 

  چنانچه قبل از فشردن دکمهstart/pause   دقيقه از دستگاه استفاده نکنيد . 5به مدت 

بنابراین تمام تنظيمات لغو شده و دکمه خاموش و روشن را برای فعال نمودن دستگاه دوباره فشار دهيد.و دوباره برنامه 

 شستشو را تنظيم نمایيد .

 

  نامه شستشو .دقيقه از پایان بر 5پس از گذشت 
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 ولوم تنظيم برنامه 2-7

 برای تنظيم برنامه مورد نظر این ولوم را چرخانده تا نشانگر برنامه مربوطه روشن شود.

 دما  3-7

و   نمایشگر این عالمت را  این دکمه برای تغييرات تنظيم دمای برنامه پيش فرض دستگاه کاربرد دارد.هنگامی که 

 ا گرم نمی کند.نمایش می دهد دستگاه آب ر

 

 

4-7 

 این دکمه در موارد زیر کاربرد دارد:

 به منظور کاهش حداکثر سرعت مرحله خشک نمودن

 نمایشگر صرفا سرعت چرخش برنامه تنظيم شده را نمایش می دهد.

  مرحلهspin  .را غير فعال نمایيد 

  برنامه تمام می شود دستگاه  تینمایيد. وقرا فعال نموده  و از چروک شدن البسه جلوگيری   سپس عملکرد

 آب را در این برنامه تخليه نمی کند.

 

5-7 

  
  برای اضافه نمودن مرحله لکه گيری و یا شستشوی مقدماتی این دکمه کاربرد دارد. به منظور جستجوی برنامه  ،دکمه را

 مکررا فشار داده تا روی نمایشگر نماد مربوطه را مشاهده نمایيد.

 

رنامه را این ب هنگامی که برای از بين بردن  البسه ای  است که لکه های سختی دارند .: این عملکرد   

 بگذارید .این عملکرد طول برنامه را افزایش می دهد. از مواد لکه زدا داخل محفظه تنظيم می کنيد و 

 کاربرد ندارد.درجه سانتی گراد  40این انتخاب با دمای کمتر از 

 

 رحله شستشوی مقدماتی قبل از مرحله شستشو این دکمه را فعال نمایيد.برای اضافه نمودن م:

 کثيف و چرک هستند استفاده نمایيد.بسيار پيشنهاد می کنيم که این انتخاب را وقتی البسه 

 طول مدت برنامه با تنظيم این انتخاب افزایش پيدا می کند.

 

6-7 Extra Spülen    
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این عملکرد برای افرادی که به مواد شوینده  کشی بيشتر این دکمه را فشار دهيد.به منظور اضافه نمودن یک مرحله آب

 کاربرد دارد.حساسيت دارند 

7-7Extra Spülen    

 با این انتخاب می توانيد مدت زمان شستشو را کاهش دهيد.

  يد.این دکمه را یکبار فشرده تا بتوانيد مدت زمان لباس هایی را که هر روز می پوشيد کاهش ده 

  چنانچه این دکمه را دو مرتبه فشار دهيد مدت زمان کمتر شده و برای لباس هایی مناسب است که ميزان لکه

 و کثيفی آنها کمتر است.

 

 برخی برنامه ها تنها یک از دو انتخاب امکان پذیر است. 

 

8-7 

 

 داخته و تنظيم نمایيد.ساعت به تاخير ان 20برنامه را از سی دقيقه تا با این انتخاب می توانيد شروع 

 در این حالت نمایشگر نشانگر برنامه مورد نظر را نشان داده و زمان را به تاخير می اندازد.

 

9-7 

 این دکمه را برای شروع یا متوقف ساختن برنامه ای استفاده می کنيم.

 

10-7 

ت ميزان و درجه خشک نمودن این دکمه  برای تنظيم یکی از سه مرحله خشک نمودن است. نمایشگر  در این حال

 را نمایش می دهد.

 البسه ای که بعد از شستشو اتو خواهند شد. -

 البسه ای که برای مصرف روزانه نيست و در کمد کنار گذاشته و نگهداری می شوند. -

 .البسه در این درجه از خشک کردن به طور کامل خشک خواهند شد -

 نوع لباس و پوشاکی مناسب نمی باشد. امکان انتخاب هر سه گزینه برای هر 

 تنظيمات .8

 سیگنال های صوتی 1-8

 سيگنال های صوتی در موارد زیر شنيده می شود:

 به هنگام روشن نمودن دستگاه 

 به هنگام خاموش نمودن دستگاه 
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 به هنگام فشردن هر یک از دکمه ها 

 .هنگامی که دستگاه نقصی دارد. و خطایی رخ می دهد 

به و   ا غير فعال نمودن سيگنال ها دکمه برای فعال و ی

 طور همزمان به مدت شش ثانيه فشار دهيد.

به هنگامی که  در دستگاه خطایی رخ دهد چنانچه سيگنال های صوتی را غير فعال نمایيد ،  

 دوباره به صورت خودکار شنيده خواهند شد.

 

 قفل کودک 2-8

 به عمل آورید. ممانعتدکان با کنترل پنل با این انتخاب می توانيد از بازی نمودن کو

 

  برای فعال نمودن و غير فعال نمودن قفل کودک دکمهtemp   وu/min  را به طور همزمان فشرده تا

 خاموش و روشن شود.  نشانگر قفل کودک

 برای فعال نمودن این انتخاب :

خواهند می انتخاب ها قفل ولوم انتخاب برنامه و همين طور تما  start/ pauseپس از فشردن دکمه 

 .شد

 دستگاه غير فعال است و کار نميکند.  start/ pauseقبل از فشردن دکمه 

 فعال نمودن یک مرحله آبکشی بیشتر به طور مداوم  .3-8

 با این انتخاب می توانيد یک مرحله آبکشی بيشتر به هنگام تنظيم یک برنامه جدید اضافه نمایيد.

و  zeit sparenير فعال نمودن این انتخاب به طور همزمان دکمه برای فعال نمودن و یا غ

zeitvorwahl   فشرده تا نشانگرextra spulen  .روشن و خاموش شود 

 

 

 فقط شستشو –مصرف روزانه .9

 

 قبل از اولين استفاده  1-9

 د شوینده را در داخل محفظه بریزید.مقدار بسيار کمی از موا .1

اشن قرار دهيد برنامه ای مخصوص لباس کتان و یا نخی با باالترین درجه حرارت بدون اینکه البسه ای داخل م .2

 تنظيم نمایيد.

 این عمل باعث می شود تمامی آلودگی های ممکن سطل ماشين از بين برود.

 

 بار گذاری البسه  2-9
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 درب دستگاه را باز نمایيد. .1

 اه قراردهيد.البسه را داخل سطل قرار دهيد .لباس ها را یکی یکی داخل دستگ .2

 البسه را قبل از گذاشتن در داخل دستگاه تکان دهيد. .3

 و درب دستگاه را به خوبی ببندید. .4

 

 
 احتياط 

به دليل خطرات ناشی از نشتی آب و یا صدمه به لباس ها اطمينان یابيد که ميان واشر و درب هيچ لباسی گير نکرده 

 باشد.

 

 

 

 

 پر نمودن محفظه مواد شوینده  3-9

 
 

 حفظه مواد شوینده مرحله شستشوی مقدماتی، و مواد لکه زدام 

 محفظه مواد شوینده مرحله شستشو                       

 محفظه مواد شستشوی مایع )نرم کننده ها (                       

 نشانگر حداکثر مقدار مجاز مواد                        
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 در و یا مواد شوینده مایع زبانه جدا کننده پو           

 

 از دستور العمل های که روی بسته بندی های مواد شوینده وجود دارد پيروی نمایيد. همواره           

 

 بررسی  جهت زبانه جدا کننده محفظه  4-9

 فشاری محفظه تا جایی که ممکن است بيرون بکشيد. .1

 اهرم را برای برداشتن محفظه مواد شوینده فشار دهيد. .2

 

 
 

 به سمت باال بکشيد.به منظور استفاده از پودر شوینده زبانه را  .3

 

 
 

 

 برای استفاده از مواد شوینده مایع زبانه را به سمت پایين بکشيد. .4
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 زبانه به سمت پایين است: هنگامی که 

 .از مواد شوینده مایع چسبناک و یا غليظ استفاده نکنيد 

 ه درون محفظه نریزید.از محدوده مجاز مشخص شده مایع شویند 

 .مرحله شستشوی مقدماتی را تنظيم نمایيد 

 .و عملکرد شروع با تاخير را تنظيم نکنيد 

 اندازه گيری نمایيد.ميزان نرم کننده و مواد شوینده را  .5

 با دقت محفظه مواد شوینده را ببندید. .6

 فعال نمودن دستگاه  5-9

 دو شاخه را به پریز وصل نمایيد. .1

 مایيد.شير آب را باز ن .2

 به دستگاه وصل نمایيد.  EIN/AUSو سپس دکمه  .3

 

 تنظیم برنامه  6-9

 ولوم برنامه را بچرخانيد و برنامه مورد نظر را تنظيم نمایيد. .1

 .نشانگر برنامه مربوطه روشن می شود 

  نشانگرSTART/PAUSE  .چشمک می زند 

 نشانگر برنامه و مدت نمایشگر این موارد را نشان می دهد: دمای پيش فرض ، سرعت خشک کردن ،

 زمان برنامه 

 در صورت لزوم دمای برنامه ، سرعت خشک کردن ، نشانگر برنامه ها و مدت زمان برنامه را تغيير دهيد. .2

 

 را نمایش می دهد. چنانچه انتخاب شما نادرست باشد نمایشگر خطای 

 

 شروع برنامه بدون تاخیر با شروع  7-9

 روع و کار با دستگاه فشار دهيد.را برای ش  START/PAUSEدکمه 

 دیگر چشمک نمی زند و پيوسته روشن می شود.نشانگر مربوطه در این حالت 

 روی نمایشگر نشانگر برنامه در حال اجرا شروع به چشمک زدن می کند.
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 را نشان می دهد.برنامه شروع می شود و درب قفل می شود. و نمایشگر نماد 

 هنگامی که دستگاه آب را ذخيره می کند ، کار ميکند.پمپ تخليه برای مدت کوتاهی 

 

 دستگاه  8-9

 دقيقه از شروع برنامه : 15بعد از 

 

  تنظيم نموده و دستگاه به طور اتوماتيک زمان چرخه دستگاه را 

 .نمایشگر زمان جدید را نمایش می دهد 

 

 شروع با تاخیر برنامه  9-9

 دقيقه و یا ساعت شروع با تاخير را نمایش دهد.را مکر را فشرده تا نمایشگر  دکمه       .1

کند. هنگامی که شمارش معکوس شروع با تاخير را شروع  فشار دهيد تا دستگاه را   START/ PAUSEدکمه  .2

 شمارش معکوس تمام شد ، برنامه به صورت خودکار آغاز می شود.

 

 ير را متوقف نمایيد.می توانيد تنظيمات شروع با تاخ  start/pauseقبل از فشردن دکمه  

 

 متوقف نمودن دکمه شروع با تاخیر 10-9

 برای لغو شروع با تاخير:

 شود.  pauseرا فشرده تا دستگاه   start/pauseدکمه  .1

 چشمک می زند. مربوطهدر این زمان نشانگر  .2

 را نمایش دهد. را فشرده تا نمایشگر  عالمت  مکررا دکمه  .3

 ا فشرده تا برنامه شروع شود.ر  start/pauseسپس  دوباره دکمه  .4

 

 تغییر یک انتخاب در حین اجرای برنامه  11-9

 تنها مجاز به تغيير برخی از انتخاب ها قبل از شروع برنامه هستيد.

 را فشار دهيد.  start/pauseابتدا دکمه  .1

 در این هنگام نشانگر مربوطه روی نمایشگر چشمک می زند. .2

 تنظيمات را انجام دهيد. .3

 دوباره فشار دهيد .در این هنگام برنامه ادامه می یابد.  start/pauseدکمه  .4
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 لغو برنامه در حال اجرا 12-9

 را فشار دهيد تا برنامه لغو شود و دستگاه غير فعال شود.  EIN/AUSدکمه  .1

 را فشرده تا دستگاه فعال شود. EIN/AUSدوباره دکمه  .2

 د.تنظيم نمایياکنون می توانيد یک برنامه جدید شستشو  .3

 

قبل از شروع یک برنامه جدید دستگاه می تواند آب را تخليه نماید بنابراین اطمينان یابيد که 

 مواد شوینده به مقدار کافی در محفظه شستشو وجود دارد.

 باز نمودن درب دستگاه  13-9

چنانچه دما و سطح آب در سطل ماشين بسيار باال است و یا سطل همچنان در حال چرخش 

 توانيد درب دستگاه را باز نمایيد.است نمی 

 در حالی که برنامه ای در حال اجرا است درب دستگاه قفل است.

 : در این حالت نشانگر مربوط به قفل درب روی نمایشگر خاموش می شود.را فشرده   START/PAUSEابتدا دکمه  .1

 درب دستگاه را باز نمایيد. .2

 را فشار دهيد.  START/PAUSEسپس درب دستگاه را بسته و دکمه  .3

 در این هنگام برنامه و یا عملکرد شروع با تاخير ادامه ميابد.

 پایان چرخش  14-9

هنگامی که برنامه به پایان رسيد ، دستگاه به طور اتوماتيک متوقف می شود. سيگنال صوتی و یا صدایی شبيه به بوق 

 چنانچه فعال شده باشد شنيده می شود.

 روی نمایشگر خاموش می شود. روشن می شود نشانگر قفل درب  روی صفحه نمایشگر 

 هم خاموش می شود.  START/PAUSEدر این هنگام نشانگر 

 را فشرده تا دستگاه را غير فعال نمایيد.  EIN/AUSدکمه  .1

 .دقيقه از پایان برنامه عملکرد ذخيره انرژی به طور خودکار دستگاه را غير فعال خواهد نمود 5پس از گذشت  .2

 البسه را از داخل دستگاه خارج نمایيد. .3

 طمينان یابيد که سطل دستگاه خالی است.ا .4

 ارچ فراهم نکند.داخل دستگاه زمينه را برای  رشد کپک یا ق و یا بو  رطوبت د تا درب را نيمه باز بگذاری .5

 تخلیه آب دستگاه  بعد از پایان چرخش 15-9  

 وجود دارد.برنامه شستشو تکميل شده است و آب در سطل 

این هنگام نشانگر  آورد. درسطل دستگاه به طور منظم می چرخد تا از وجود چروک در لباس ها ممانعت به عمل 

 قفل درب روشن می شود و درب همچنان قفل است.

 تخليه شود تا در باز شود.لباسشویی   ماشينبنابراین باید ابتدا آب 

 د.در صورت لزوم سرعت چرخش دستگاه را کاهش دهي .1

 دهيد. ر افشار  START/PAUSEدکمه  .2



PARSA SERVICE                                                                             L87699NWD مدل              

 خاموش می شود .در این هنگام ميتوانيد درب را باز نمایيد. وقتی برنامه تکميل شد و نشانگر قفل درب  .3

 را برای چند ثانيه فشرده تا دستگاه خاموش شود.  EIN/AUSدکمه  .4

ر خودکار خشک خواهد ساعت دستگاه آب را تخليه نموده و به طو  18به طور تقریبی پس از گذشت 

 نمود.

 اتوماتیک  STANDBYانتخاب  16-9

به طور اتوماتيک دستگاه را غيرفعال نموده تا  در مواقع  زیر مصرف انرژی را کاهش   STANDBYعملکرد 

 دهد:

 

  چنانچه قبل از فشردنSTART/PAUSE     دقيقه از دستگاه استفاده نکنيد. 5به مدت 

 را فشرده تا دستگاه را دوباره فعال نمایيد.  EIN/AUSدر این هنگام دکمه 

  دقيقه از پایان برنامه شستشو .در این هنگام برای روشن نمودن دستگاه دکمه  5پس از گذشت

EIN/AUS  را فشرده .مشاهده می نمایيد که نمایشگر تنظيمات آخرین برنامه روی دستگاه را

 مه جدید دیگری را تنظيم کنيد.نمایش خواهد داد .بنابراین با کمک ولوم روی پنل برنا

چنانچه برنامه ای را تنظيم نمایيد یا انتخابی را فعال نمایيد که در این نوع از برنامه ها آب  

دستگاه  خودکار جهت یاد آوری تخليه آب   STANDBYداخل سطل تخليه نمی شود ، عملکرد  

 غير فعال نمی شود.در این هنگام  فعال است و

 

 

 

 

 

 فقط خشک کردن–روزانه .کاربرد 10

 

 هشدار: 

 به بخش مربوط به نکات ایمنی مراجعه نمایيد.

 آمادگی جهت خشک نمودن 1-10

 برای چند ثانيه نگه داشته تا دستگاه روشن شود.  EIN/AUSدکمه  .1

 لباس ها را یکی یکی داخل دستگاه قرار دهيد. .2

ه د داد کالت نمایشگر کمترین زمان را نمایش خواهنشانگر را بر روی برنامه خشک کردن  تنظيم نمایيد .در این ح .3

 مطابق نماد های زیر است:
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 نماد خشک نمودن روشن می شود

 

 نماد ضد چروک فعال می شود.

 

 

 نماد مدت زمان خشک کردن روشن می شود.

 

 

 

هم گره در اطمينان یابيد که البسه هنگامی که حجم زیادی البسه را خشک می نمایيد برای استفاده بهينه 

 خوردگی نداشته باشند و یا به صورت نا متوازن در سطل قرار نگرفته باشند.

هنگامی که البسه را برای شستشو در دستگاه گذاشتيد ، باالترین   ستفاده بهينه از مرحله خشک نمودنبه منظور ا

 چرخش موتور که مناسب نوع لباس است تنظيم نمایيد.

 خشک نمود:به دو طریق می توانيد البسه را 

 خشک نمودن اتوماتیک 2-10

را فشار دهيد تا یک خط تيره مطابق شکل در زیر هر یک از برنامه های مخصوص  مکررا دکمه  .1

 خشک نمودن ظاهر شود :

 درجه خشک کردن اعال  

 درجه خشک کردن برای البسه که در کمد کنار گذاشته می شوند.       

 که بعد از خشک اتو خواهند شد.برای البسه ای                  

 نماد مدت زمان خشک کردن خاموش می شود.                     

 

مدت زمان نمایش داده شده روی نمایشگر بر حسب حجم بار دستگاه محاسبه می شود.چنانچه حجم بار از ظرفيت مشخص شده 

 ل چرخش دستگاه مطابقطت می دهد.دستگاه کمتر یا بيشتر باشد دستگاه به طور اتوماتيک زمان را در طو

 را برای شروع برنامه فشار دهيد.  START/PAUSEسپس دکمه  .2

 روی نمایشگر عالیم زیر را مشاهده خواهيد کرد:

 نماد قفل درب روشن می شود. 
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 نماد خشک کردن شروع به چشمک زدن می کند.                    

 

 نماد ها روی صفحه نمایش خاموش می شوند. نماد  درجه تنظيم شده روشن می شود و دیگر

 نمایشگر به طور منظم زمان مرحله خشک کردن را تنظيم می کند .)هر دقيقه(

 امکان تنظيم تمامی درجه ها ی خشک نمودن برای هر نوع از البسه امکان پذیر نيست .

 خشک کردن بر طبق زمان داده شده 3-10

 ظیم شده را تنظیم نمایید.را مکررا فشار دهید تا زمان تن دکمه  .1

 نماد خشک کردن روشن می شود.

 نماد ضد چروک روشن می شود. 

 نماد زمان خشک کردن روشن می شود.  

 را تنظیم نمایید.زمان   

 دقیقه افزایش میابد. 5هر بار که این دکمه را فشار دهید زمان 

ند.دستگاه هم چنین زمان مورد نیاز برای ضد و بعد از چند ثانیه زمان تنظیم شده روی نمایشگر تغییر می ک

 چروک و یا مراحل خنک نمودن را محاسبه می کند.

 مدت زمان نهایی 

مدت زمان جدید را هر یک دقیقه   دهید. نمایشگررا برای شروع برنامه فشار   START/ PAUSEدکمه  .2

 یکبار نمایش می دهد.

 نماد خشک کردن شروع به چشمک زدن می کند.

 قفل درب روشن می شود.نماد 

 

 چنانچه مدت زمان را تنها روی  ده دقیقه فعال نمایید دستگاه فقط مرحله خنک کردن را اجرا میکند.             
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 پایان برنامه خشک کردن  4-10

 دستگاه به طور اتوماتيک متوقف می شود. .1

 نيده می شود.سيگنال صوتی را جهت هشدار فعال نموده باشيد روی دستگاه شچنانچه  .2

 روشن می شود. روی نمایشگر نماد  .3

 خاموش می شود.  START/PAUSEنماد دکمه  .4

 در آخرین دقيقه مرحله خشک کردن  ، مرحله ضد چروک اجرا می شود. .5

 شن می شود.رو قفل است و نماد  کند. دربشروع به چشمک زدن می  نماد ضد چروک 

 تا دستگاه خاموش شود. را برای چند ثانيه فشار دهيد EIN/AUSدکمه  .6

 

 پس از چند دقيقه از انتهای برنامه ، عملکرد ذخيره انرژی به طور خودکار دستگاه را غير فعال ميکند.

 چراغ قفل درب خاموش می شود می توانيد درب را باز نمایيد. هنگامی که  .7

 البسه را از دستگاه خارج نمایيد.اطمينان یابيد که سطل دستگاه خالی است. .8

 را نيمه باز بگذارید ، تا بو و رطوبت داخل دستگاه زمينه رشد قارچ و کپک را فراهم نکند. درب .9

 در نهایت شير آب را ببندید.  .10

 

 شستشو و خشک نمودن –کاربرد روزانه  .11

  به بخش نکات ایمنی رجوع شود.هشدار  

 برنامه بدون توقف 1-11

 ارید.داخل دستگاه توپ پالستيکی مخصوص مواد شوینده را نگذ

 را برای چند ثانيه فشرده تا دستگاه را فعال نمایيد.  EIN/AUSدکمه  .1

 حفظه مواد شوینده را در جای مناسب خود بریزید.البسه را یکی یکی بار گيری کنيد .هم چنين م .2

 نشانگر برنامه را بر روی برنامه شستشو تنظيم نمایيد. نمایشگر نماد مراحل شستشو مختلف را نمایش می دهد. .3

 نتخاب هایی که امکان پذیر است را تنظيم کنيد.ا .4

 برنامه سرعت خشک کردن را کمتر از سرعت اتوماتيک تنظيم شده خود دستگاه تغيير ندهيد. 

 خشک نمودن و شستن اتوماتیک 2-11

یکی از برنامه مربوط به خشک کردن پدیدار  خط تيره سياه زیر   را فشرده تا مکررا دکمه  .1

 شود.
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 و کشی آساندرجه ات

 

 درجه لباس هایی که  بعد از خشک نمودن در کمد نگهداری می شوند.

 

 درجه خشک کردن اعال 

 

 نماد ضد چروک روشن می شود.

 و نمایشگر نشان می دهد که دستگاه آماده شروع به کار است.

ه شده بر زمان  روی نمایشگر ، مدت زمان چرخه شستشو و خشک کردن را نشان می دهد. این زمان محاسب

 حسب میزان بار تنظیم شده است.

، دستگاه اجازه تنظیم سرعت چرخش بسیار کم را به منظور استفاده بهینه از مراحل خشک کردن  

 برای البسه ای که باید شسته و خشک شوند نمی دهد.

 را فشرده تا برنامه اجرا شود.  START/ PAUSEابتدا دکمه  .2

 ی شود.و دیگر نماد ها خاموش می شود.نماد درجه های خشک کردن روشن م 

 نماد قفل درب خاموش می شود. 

 

 در این حالت هر یک دقیقه نمایشگر مقادیر زمان جدید را نمایش می دهد.

اخرین دقایق چرخش خشک کردن ، دستگاه دستگاه مرحله ضد چروک و خنک کردن را اجرا می  

 کند.

 شستشو و زمان بندی خشک کردن 3-11

 هشدار !

 داخل دستگاه توپک حاوی مواد شوینده را قرار ندهید.

 تا یکی از برنامه های  خشک کردن تنظیم شود.فشار دهید را مکررا  دکمه  .1

 نماد خشک کردن روشن می شود. 

 نماد ضد چروک روشن می شود. 

 نماد زمان خشک کردن روشن می شود.
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 و نمایشگر مدت زمان خشک کردن را نمایش می دهد.

 نظیم مدت زمان خشک کردنت 

 هر بار که دکمه تنظیم زمان را فشار دهید تا پنج دقیقه افزایش میابد.

  باید برای البسه که شسته و خشک می شوند سرعت چرخش  به منظور خشک کردن بهیته  

 بسیار کمی تنظیم نکنید.روی درجه 

 پس از چند ثانیه نمایشگر مدت زمان کلی چرخش را نمایش می دهد. .2

مدت زمان نهایی ) شامل محاسبه مدت زمان شستشو + مدت زمان خشک کردن+ ضد چروک  + 

 مراحل خنک کردن (

چنانچه برنامه خشک کردن را به مدت ده دقیقه تنظیم نمایید ، زمان کل شامل مرحله ضد  

 چروک و خنک کردن است.

 را فشار دهید تا برنامه اجرا شود.  START/ PAUSEدکمه  .3

 فل است.درب ق 

 نمایشگر مدت زمان جدید را هر یک دقیقه نمایش می دهد.

 پایان برنامه خشک کردن4-11

 ابتدا دستگاه به طور اتوماتیک متوقف می شود. .1

 سیگنال های صوتی مانند صدای بوق می شنوید .)اگر فعال شده باشد( .2

 پدیدار می شود. روی نمایشگر نماد  .3

 ی شود.خاموش م  start/pauseنماد یا دکمه  .4

 آخرین دقیقه چرخش مرحله خشک کردن دستگاه مرحله ضد چروک را اجرا می کند. .5

  روی نمایشگر چشمک می زند.درب همچنان قفل است و نماد  نماد ضد چروک 

 روشن می شود.

 را برای چند ثانیه فشرده تا دستگاه غیر فعال شود.  Ein/Ausدکمه  .6

ملکرد ذخیره انرژی به طور اتوماتیک دستگاه را پس از چند دقیقه از پایان برنامه ، ع 

 غیر فعال می کند.

 خاموش می شود و شما می توانید درب را باز نمایید.  وقتی درب قفل شد چراغ   .7

 البسه را از دستگاه خارج نمایید و اطمینان یابید که دستگاه خالی است. .8
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 ید.درب زا نیمه باز بگذارید تا از رشد قارچ و کپک جلوگیری کن .9

 در نهایت شیر آب را ببندید. .10

 کرک و پرز لباس ها 5-11

در طول مرحله شستشو یا خشک کردن ، برخی از پارچه ها مانند لباس های پشمی ، بافت از خود 

 کرک و یا پرز می دهد. و ممکن است به لباس های دیگر در برنامه های شستشو دیگر بچسبد.

 میکنیم که : به منظور جلوگیری از این امر ، پیشنهاد

  البسه تیره رنگ  را پس از شستشو و خشک کردن البسه رنگی روشن داخل دستگاه برای

 شستشو قرار ندهید.

  این نوع از البسه را  در هوای آزاد خشک نمایید هنگامی که برای اولین بار شسته می

 شوند.

 .فیلتر تخلیه را تمیز نمایید 

 ب و واشر ها را با پارچه نمناکی تمیز پس از مرحله خشک نمودن  سطل دستگاه ، در

 نمایید.

 چکونه کرک و پرز لباس ها را از بین ببریم.6-11

 برای برداشتن کرک و پرز لباس ها  ابتدا یک برنامه را تنظیم کنید:

 سطل ماشین را خالی نمایید. .1

 سطل  ماشین را با یک پارچه نمناک تمیز کنید. .2

 برنامه آبکشی را تنظیم کنید. .3

را نشان   CLEرا فعال نمایید تا نمایشگر   extra spulenو   u/ minهمزمان به طور  .4

 دهد.

 را برای شروع برنامه فشار دهید.  START/ PAUSEدکمه  .5

هنگامی که حجم بار بسیار کم است باعث عدم تعادل در مرحله چرخش می شود. چنانچه این 

نمایید و دوباره مرحله آبکشی را به طور دستی لباس داخل دستگاه را جابه جا مشکل رخ داد 

 فعال کنید.

 لکه های قوی تر  12.2
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 نکات و راهنمایی ها  .12

 هشدار ! 

 به فصل ایمنی توجه نمایید.

 بار دستگاه1-12

 .البسه را به لباس های سفید ، رنگی ، مصنوعی و ظریف و پشمی دسته بندی کنید 

 یروی نمایید.از دستور العمل های که روی اتیکت لباس ها است پ 

 .لباس های رنگی و سفید را با هم نشویید 

  برخی از لباس های رنگی پس از اولین شستشو ممکن است بی رنگ شوند .پیشنهاد می نماییم

 که این لباس ها را به طور جداگانه بشویید.

  روکش بالشتک ها ، گیره ها را جدا نمایید .و لباس هایی که کمربند دارند از روی لباس باز

 کنید.

 .تای البسه را باز کنید و درون جیب هایشان را خالی کنید 

 . لباس هایی که چند الیه هستند را را به پشت برگردانید 

 .لکه های پر رنگ تر را پاک نمایید 

 .از لکه برهای قوی تر استفاده کنید 

  قرار داده گیره پرده ها را از قبل جدا نمایید و یا پرده ها را داخل کیسه های مخصوص شستشو

 و بعد از آن بشویید.

   را داخل کیسه های مخصوص شستشو قرار دهید. لباس های زیر ، کمربند ها ، جوراب ها 

 

 لکه های سر سخت 2-12

 برای از بین بردن برخی لکه ها ، آب و مواد شوینده به تنهایی کافی نیست.

 ه گیری نمایید.قبل از قرار دادن داخل دستگاه یکبار لک پیشنهاد می کنیم که  

 لطفا فقط از لکه برهای مخصوص استفاده نمایید.

 مواد شوینده 3-12

 .تنها از مواد شوینده مناسب و مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید 

 مواد شوینده ای که به صورت پودر هستند برای همه نوع البسه مناسب هستند 

 ز مناسب است.مواد شوینده پودری شکل برای البسه ظریف و بافت نی 

  مواد شوینده ای که به صورت ژل و مایع هستند ترجیحا در برنامه هایی که دمای آب کمتر

 است استفاده نمایید .
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  درجه سانتی گراد است معموال برای همه نوع البسه مناسب است. 60برنامه هایی که دمای آب 

 .مواد شوینده متفاوت را با یکدیگر مخلوط نکنید 

  زیست خودمان بیش از مقدار پیش فرض و مشخص شده از مواد شوینده برای حفظ محیط

 استفاده نکنید.

  مواد شوینده پیروی کنید.از دستورالعمل های روی 

  انتخاب نمایید.با توجه به نوع و رنگ البسه محصول شستشوی مناسب را 

 فه نمودن مواد چنانچه در محفظه مواد شوینده  دستگاه شما زبانه جداکننده ای ندارد برای اضا

 شوینده مایع و یا ژل ها از توپک های مخصوص استفاده نمایید.

 نکات اقتصادی4-12

 تنظیم نمایید است  بدون مرحله شستشوی مقدماتی  ای که  ابتدا یک برنامه. 

 .همواره از حداکثر بار مجاز دستگاه برای هر برنامه پیروی کنید 

 د هنگامی که برنامه هایی را تنظیم میکنید که دمای در صورت نیاز از لکه بر ها استفاده نمایی

 آب کم است.

  به منظور استفاده میزان درست از مواد شوینده میزان سختی آب منطقه خود را بررسی نمایید

. 

 12.5 سختی آب 

چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است پیشنهاد می کنیم که از نرم کننده ها آب 

اطالع از درجه سختی آب در منطقه خود با شرکت آب تماس بگیرید.از  استفاده نمایید.برای

میزان درست نرم کننده استفاده نمایید.از دستورالعمل های روی بسته بندی مواد شوینده 

 استفاده نمایید.

 

 نکات که در خشک نمودن باید رعایت نمود.    5-12

 نید:جهت آماده نمودن مرحله خشک کردن  نکات زیر را رعایت ک

 .شیر آب را باز نمایید 

 .اتصاالت شلنگ تخلیه را بررسی نمایید 

 البسه ای که نباید در خشک شوند.6-12

 برای این نوع از البسه از برنامه های خشک کردن استفاده نکنید.

 لباس های بسیار ظریف 
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 .پرده هایی که از جنس الیاف مصنوعی هستند 

  شده است.البسه ای که در آنها قطعه فلزی استفاده 

 جوراب ها ی بسیار نازک 

  پتو ها 

  روکش مربوط به رختخواب ها مانند بالشتک ها و غیره 

  کیسه خواب 

  .البسه ای که در آنها قطعات پالستیکی استفاده می شود 

  لحاف پر 

 

 البسه اتیکت 7-12

صورت زیر هنگامی که البسه را خشک می کنید به اتیکت روی لباس ها توجه نمایید. این عالیم به 

 است.

  

 . مدت زمان خشک کردن8-12

 باشد.می  با تغییر  موارد زیر می تواند متغیر مدت زمان خشک کردن 

 سرعت آخرین مرحله چرخش 

 میزان و درجه خشک کردن 

  نوع البسه 

 حجم بار دستگاه 

 مرحله خشک کردن اضافی 9-12

هستند .بنابراین یک برنامه خشک چنانچه در پایان برنامه خشک کردن لباس ها همچنان نمناک 

 کردن جدید تنظیم نمایید.
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 هشدار ! 

 برای جلوگیری از  چروک شدن لباس ها از برنامه خشک کردن بیش از نیاز استفاده نکنید.

 نکات و راهنمایی های عمومی10-12

 د.زمان خشک کردن میانگین به جدول برنامه های خشک کردن توجه نمایی مدت  برای یافتن

 در مرحله شستشو از نرم کننده ها استفاده نمایید. .1

 

 مراقبت و نگهداری دستگاه .13

 !هشدار  

 به بخش ایمنی رجوع کنید.

 تمیز کردن سطوح خارجی 1-13

 دستگاه را فقط با آب گرم و صابون تمیز نمایید.

 !هشدار 

 از الکل صنعتی ، حالل ها و دیگر محصوالت شیمیایی استفاده نکنید.

 سوب زدایی ر2-13

چنانچه  درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است ، پیشنهاد می کنیم که از محصوالت رسوب زدای 

 آب استفاده نمایید .در موقع استفاده از رسوب زداها هرگز از برنامه های شستشو استفاده نکنید.

 ید.محصوالت نوشته شده پیروی کناز دستور العمل های که روی بسته بندی  همواره 

 نکاتی که در شستشو باید توجه کنید.3-13

هنگامی که از برنامه های با دمای کم استفاده می کنید امکان دارد مواد شوینده درون سطل باقی بماند 

 .بنابراین به طور منظم طبق زیر عمل کنید:

 .ابتدا البسه را از درون سطل دستگاه خارج نمایید 

 باالترین دما و مقدار کمی مواد شوینده  تنظیم نمایید . برنامه مخصوص البسه کتان و نخی  با 
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 واشر دور درب 4-13

 
اگر چیزی اطراف  واشر داخلی درب وجود دارد کامال به طور منظم واشر دور درب را بررسی نمایید و 

 آنها را بردارید.

 تمیز نمودن محفظه مواد شوینده 5-13

 

 تمیز نمودن شلنگ ورودی و فیلتر 6-13
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 تمیز نمودن فیلتر تخلیه 7-13

 هنگامی که آب دستگاه داغ است فیلتر تخلیه را تمیز نکنید. 
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 تخلیه اضطراری 8-13

ممکن است بدلیل بروز خطا دستگاه نتواند آب را تخلیه نماید. بنابراین به هنگام بروز خطا مراحل زیر را 

 صورت نیاز پمپ را تمیز نمایید.انجام دهید.و در 

 آب را به صورت اضطراری تخلیه میکنید باید دوباره سیستم تخلیه را تنظیم کنید. هنگامی که  .1

 بریزید.  دو لیتر آب در محفظه اصلی مواد شوینده .2

 و سپس برنامه تخلیه  را اجرا کنید. .3

 احتیاط 9-13

از صفر درجه سانتی گراد است آب باقی  چنانچه دستگاه در منطقه ای نصب شده است که دما کمتر

 مانده در شیر ورودی و پمپ تخلیه را خارج نمایید.

 ابتدا دو شاخه را از برق بکشید. .1

 شیر آب را ببندید. .2

 دو سر شلنگ  ورودی آب را داخل سطلی قرار دهید و اجازه دهید تا آب از شلنگ خارج شود. .3

 پمپ تخلیه را خالی کنید. .4

 است دوباره شلنگ ورودی را وصل کنید. وقتی پمپ تخلیه خالی .5
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 عیب یابی  .14

مقدمه : چنانچه دستگاه شروع به کار نميکند و یا در حين کار متوقف می شوند قبل از هر چيز ابتدا با رجوع به جدول زیر راه حلی 

 پيدا نمایيد در غير اینصورت با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.

 ی ) صدای بوق ( هشدار داده می شود و در برخی دیگر نمایشگر کد خطا را نمایش می دهد.سيگنال صوت با  برخی از مشکالت

 به عنوان مثال : 

 

 کد خطا راه حل

  دستگاه آب را ذخيره نمی کند.
 دستگاه آب را تخليه نمی کند.

 
 درب دستگاه باز است یا به درستی بسته نشده است.

 
 . ) در حال تغيير است(ير استثابت نيست و در حال تغيولتاژ برق 

 
 اتصاالت الکتریکی به درستی انجام نشده است دستگاه را دوباره خاموش و روشن نمایيد.

 
فعال است . دو شاخه دستگاه را از برق بکشيد و شير آب را ببندید . جهت رفع مشکل با   anti-flood دستگاه 

 مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید .

 

 

 مشکل  ن راه حل ممک

 .ابتدا اطمينان حاصل نمایيد که دو شاخه دستگاه به برق وصل شده است 

 .مطمئن شوید که درب دستگاه باز نيست و به درستی بسته شده است 

 .اطمينان یابيد که هيچ فيوزی در جعبه فيوزها آسيب ندیده است 

 .اطمينان یابيد که کليد پاور به خوبی فشرده شده است 

 ع با تاخير تنظيم شده است تنظيمات را لغو نمایيد و یا تا پایان شمارش چنانچه دکمه شرو

 معکوس منتظر بمانيد.

 .قفل کودک را چنانچه فعال است غير فعال نمایيد 

برنامه تنظيم شده  شروع نمی 

 شود..
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 .اطمينان یابيد که شير آب دستگاه باز باشد 

 ات با شرکت آب منطقه خود تماس این اطالع ی اطمينان یابيد که فشار آب کم نيست .برا

 بگيرید.

 .اطمينان یابيد که شير آب مسدود نشده است 

 .اطمينان یابيد که فيلتر شلنگ ورودی آب و یا شير برقی مسدود نشده باشد 

 .اطمينان یابيد که شلنگ ورودی آب خميده نشده باشد 

 .اطمينان یابيد که اتصال شلنگ ورودی آب صحيح باشد 

با آب پر نمی  دستگاه به درستی

 شود)آب ذخيره نمی شود(.

 ز محل نصب خود جابه جا نشده است اطمينان یابيد که شير آب بدر ستی نصب شده و ا

 ممکن است شلنگ آب خيلی کوتاه باشد.

 
 

دستگاه آب را ذخيره نمی کند و یا 

 بدرستی آب را تخليه نميکند.

 .اطمينان یابيد که شير تخليه مسدود نشده است 

 ان یابيد که شلنگ تخليه خميده نشده باشد.اطمين 

 .اطمينان یابيد که فيلتر تخليه مسدود نشده است . فيلتر را در صورت نياز تميز نمایيد 

 .اطمينان یابيد که اتصاالت شلنگ تخليه بدر ستی است 

 ا ر احتمال دارد برنامه ای را انتخاب کرده اید که مرحله تخليه را ندارد بنابراین برنامه تخليه

 خود فعال کنيد.

  احتمال دارد که برنامه ای که انتخاب نموده اید که در پایان برنامه آب سطل ماشين تخليه

 نمی شود بنابراین برنامه تخليه را تنظيم نمایيد.

 دستگاه آب را تخليه نميکند.

 .برنامه چرخش را خود فعال کنيد 

 ورت لزوم فيلتر را تعویض نمایيداطمينان یابيد که فيلتر تخليه مسدود نشده است. در ص. 

  به طور دستی لباس ها را درون سطل جابجا کنيد ) تا در هم گره نخورده باشند (و دوباره

بار درون ماشين ممکن  مرحله خشک نمودن را فعال کنيد. این مشکل بدليل عدم تعادل 

 است رخ دهد.

مرحله چرخش ماشين جهت 

خشک کردن عمل نمی کند و یا 

ستشو بيش از حد معمول برنامه ش

 طول کشيده است.

  اطمينان یابيد که واشر های شلنگ آب به درستی بسته شده است و هيچ نشتی آبی وجود

 ندارد. 

 .اطمينان یابيد که شلنگ آب آسيب ندیده است 

 .اطمينان یابيد که از مواد شوینده مناسب به مقدار کافی استفاده نموده باشيد 

 

رون ریخته آب داخل دستگاه به بي

 شده است)نشتی آب(.
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 .اطمينان یابيد که برنامه شستشو به پایان رسيده است 

 .چنانچه آب درون سطل ماشين وجود دارد برنامه تخليه و یا خشک کردن را تنظيم کنيد 

 .اطمينان یابيد که دستگاه جریان برق دارد 

 ت مجاز تماس این مشکل بدليل وجود خطا در دستگاه ایجاد می شود. با مرکز خدما

 بگيرید . 

 

 

 درب دستگاه باز نمی شود.

 .دستگاه باید روی سطح  محل نصب تراز باشد 

 .اطمينان یابيد که تمام بسته بندی و بندها به طور کامل باز شده است 

  احتمال دارد حجم بار درون دستگاه کم باشد بنابراین لباس بيشتری به دستگاه اضافه

 کنيد.

 

نيست و یا به صدای دستگاه نرمال 

هنگام کار کردن صدای غير 

 طبيعی  شنيده می شود.

  دستگاه در هر برنامه با توجه به حجم بار )لباس ها ( مدت زمان جدیدی را تنظيم می کند

 ، بنابراین این تغييرات زمانی  ممکن است بدليل حجم بار دستگاه باشد.

مدت زمان برنامه دستگاه کمتر از 

ایشگر زمانی است که روی نم

 تنظيم شده است.

  مقدار مواد شوینده را افزایش دهيد و یا نوع مواد شوینده ای که مصرف می کنيد را تغيير

 دهيد.

  از مواد رسوب زدا مخصوص سطل ماشين استفاده نمایيد تا رسوب سطل بخوبی زدوده

 شود قبل از اینکه لباس ها را با دستگاه بشویيد.

  شده برای لباس ها ، مناسب باشد.اطمينان یابيد که دمای تنظيم 

 )حجم بار دستگاه را کاهش دهيد.)لباس های کمتری در داخل دستگاه بگذارید 

ماشين لباسشویی لباس ها را تميز 

نمی شویيد و یا نتيجه رضایت 

 بخشی ندارد.

 .اطمينان یابيد که دکمه مورد نظر را بدرستی فشرده اید 

 

امکان تنظيم هيچ انتخابی وجود 

 د.ندار

 .شير آب را باز نمایيد 

 .اطمينان یابيد که فيلتر تخليه مسدود نيست 

 .حجم بار دستگاه را کاهش دهيد 

  اطمينان یابيد برنامه چرخش درستی را تنظيم نموده اید و در صورت لزوم زمان خشک

 کردن را دوباره تنظيم نمایيد.

بدر دستگاه خشک نمی کند یا 

 خشک نمی کند. ستی
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 در مرحله چرخش مقدماتی ممکن است از خود پرز و کرک های رنگی  برخی لباس ها

 : گذارند. بنابراینمتفاوتی بر جای 

  بروند. از بينمی توانيد از مرحله خشک کردن استفاده نمایيد تا کرک ها 

 .یا لباس ها را با برس های مخصوص پاک کننده کرک تميز نمایيد 

 

به لباس ها بعد از شستشو ، کرک 

 متفاوت چسبيده است. های رنگی

 

 پس از بررسی ها الزم دوباره دستگاه را روشن نمایيد .برنامه از جایی که متوقف شده بود ادامه ميابد.

 چنانچه مشکلی رخ دهد ، با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.

 . دوباره دستگاه را خاموش و روشن نمایيد.چنانچه دستگاه خطاهای دیگری را نشان می دهد 

 نچه خطا ادامه یابد با مرکز خدمات مجاز تماس بگيرید.چنا

 باز کردن اضطراری درب دستگاه 1-14

 قبل از باز نمودن درب دستگاه 

 اطمينان یابيد که دمای آب و البسه داغ نباشند. و تا خنک شدن آنها صبر نمایيد.

 بمانيد. اطمينان یابيد که سطل دستگاه در حال چرخش است.تا توقف کامل سطل منتظر

 اطمينان یابيد که سطح آب داخل دستگاه باال نباشد. 

 برای باز نمودن درب دستگاه :

 را فشرده تا دستگاه خاموش شود.  EIN/AUSدکمه  .1

 دوشاخه را از برق بکشيد. .2

 مطابق شکل زبانه درب فيلتر زا باز نمایيد. .3

ت پایين کشيده و هم زمان درب دستگاه را و دکمه فشاری که مخصوص باز نمودن اضطراری درب دستگاه است به سم .4

 باز نمایيد.
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 البسه را از داخل دستگاه خارج نمایيد و درب دستگاه را  ببندید. .5

 و دوباره زبانه محفظه فيلتر را ببندید. .6

 

 

 . محیط زیست16

نشانه گذاری شده اند قابل باز یافت می باشند. بنابراین بسته بندی ها را در محفظه های مخصوص برای  موادی که با عالمت 

اید به عنوان زباله بر روی محصول یا بسته بندی نشان دهنده این است که محصول نب باز یافت آنها قرار دهيد. این عالمت 

خانگی تلقی شود .بلکه باید به محل جمع آوری مناسبی برای باز یافت تجهيزات الکتریکی و الکترونيکی انتقال داده شود. با حصول 

اطمينان از اینکه این محصول دیگر قابل استفاده نمی باشد شما کمک خواهيد کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محيط و سالمتی 

 اجتناب نمایيد. بشر
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