
 

 

 

 



 
 

 

شما   . ضمن تشکر از حسن انتخابدییرا با دقت مطالعه بفرما ریلطفا مطالب ز نهیبه منظور استفاده به

 ریدستگاه، توجه شما را به نکات ز نیاز محصوالت آاگ جهت استفاده هر چه بهتر از ا یسر نیا یبرا

ول در ط القانهخ ینقص با تکنولوژ یب یمحصول ارائه عملکرد نینمائیم.هدف ما از ساخت ا یجلب م

 مان باشد.  انیو آرامش مشتر شیسال ها است  تا اسباب آسا نیا

 یکاران ،بروشور ها و چگونگ سیبه اطالعات مربوط به خدمات ،سرو یدسترس یما : برا تیوب سا   

  .یدیفرما دنید تیسا نیاستفاده بهتر از محصوالت از ا

www.aeg.com 

 . یدیفرما دنید تیسا نیثبت محصول خود به منظور بهره از خدمات بیشتر از ا یبرا 

www.registeraeg.com 

 . یدیفرما دنید تیسا نیبا کیفیت و اصل محصول خود از ا یو مصرف یقطعات جانب دیبه منظور خر

www.aeg.com/shop 

به هنگام تماس با مرکز  . دییهمواره از قطعات اصل استفاده نما   یاز مشتر یبانیو پشت سیسرو

،مدل و   الیکه اطالعات مربوط به وسیله خود را از قبیل شماره سر ابیدیخدمات مجاز اطمینان 

 صفحه مشخصات درج شده است.  یاطالعات بر رو نیشماره محصول  از قبل در دسترس باشد .ا

  یمنیاطالعات ا 

ننده . تولید کیدیرا مطالعه بفرما ریز یقبل از نصب و استفاده از دستگاه ، با دقت دستورالعمل ها  

نصب غلط دستگاه که ممکن است باعث صدمه  به دستگاه و آسیب   ایاستفاده نادرست و   یبرا

ها را به همراه دستگاه  لعم. همواره دستورالرفتیرا نخواهد پذ یمصرف کننده شود هیچ مسئولیت

 . دیرجوع  به آن نگه دار یبرا

  

 کودکان و افراد ناتوان یمنیا  

کم  ای، و  یو جسم یجراحت    کودکان هشت سال و باالتر ،افراد کم توان ذهن  ایو  یخفگ خطر

 یکه مسئول امنیت آنها م یکه توسط شخص اجازه استفاده از دستگاه را دارند  یتجربه در صورت

http://www.aeg.com/


 
کودکان   با دستگاه را ندهید.  یشده باشند.   به کودکان اجازه باز ییکار با دستگاه راهنما یباشد برا

 یها یبسته بند یتمام  از دستگاه دور نگاه داشته شوند.  یستیکوچک تر از سه سال همواره با

را از دسترس کودکان دور نگاه  ندهیمواد شو یتمام  . دیدستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دار

هرگز   . دینگه دار  تگاهکه درب باز است دور از دس یرا هنگام یکودکان و حیوانات خانگ  . دیدار

 یدستگاه امکانات یاگر برا  کنند.  یاجازه ندهید کودکان بدون نظارت شما دستگاه را تمیز و نگهدار

 . یدیشود آن را فعال نما یست پیشنهاد مکودکان تعبیه شده ا یمنیا یبرا

 

 نصب  

  

. دیردر نظر بگی یمناسب و کاف ینصب آن فضا ی.برا یدیمخصوص خود نصب نما یدستگاه را در جا  

 نید. نصب نک یدیباز نما یکابینت که نتوانید درب را براحت یدرب ها ریز ایدستگاه را در کنار   

دستگاه  .یدیماتوانید دو شاخه را به برق وصل ن ی، م دیکه دستگاه را به طور کامل نصب نمود یهنگام

نانچه هوا چ هیباشد.   مسیر تهو ریامکان پذ یبرق براحت زیبه پر یباشد که دسترس  یدر محل دیبا

که  ابیدیاطمینان  مسدود شود.  یگریهر چیز د ایبا قالیچه  دیدر دستگاه وجود داشته باشد نبا

ده که از سوخت استفا ییههااگر دستگا ژهیانجام شود ، بو یهوا در مکان نصب دستگاه به خوب هیتهو

  که به منظور یخروج هوا ،هرگز  از هوا کش یباشد.  برا ییماشین لباسشو یکیکنند در نزد یم 

   mpa.    است. یدیاستفاده نما که گاز مصرف میکند  ییدود حاصل از دستگاه ها ایخروج بخار و 

کیلوگرم است .)در هر برنامه میزان  حداکثر و حداقل فشار آب دستگاه بین  0.5تا  0.8مگا پیکسل

 یآن پیرو حداکثر بار دستگاه  9بار دستگاه متفاوت است با رجوع به جدول مربوط به برنامه از 

 یمیقد ی.لوله ها یدیاده نمااستف دیجد یشلنگ ها ایآب و  ینصب دستگاه از لوله ها یکنید(  برا

در صورت آسیب به  یاز هرگونه خطر احتمال یوگیربگیرند.  به منظور جل مورد استفاده قرار  دینبا

فرد با صالحیت صورت  ایخدمات مجاز و  تحت نظارت مرکز  دیسیم با ضیسیم برق حتما تعو

که  ییلباس ها باشد.  یاز هر گونه گرد و خاک و کرک عار دیبگیرد.   محیط اطراف دستگاه با

 ای،موم هستند قبل از قرار دادن در خشک کن   ا، الکل ، نفت ، لکه بر ه یآغشته به روغن سرخ کردن

ه شسته شوند .    در صورت استفاد یکاف ندهیبا آب گرم و مواد شو یستیاستفاده از برنامه بخار با 

که شسته نشدند را در خشک  ییلباس ها  . یدیاز دستگاه استفاده ننما یتصنع ییاز مواد شیمیا

 یاز مواد پالستیک ییلباس ها ایضد آب ،  یمانند کاله  شنا ، پارچه ها یهرگز موارد کن قرار ندهید. 

پر شده اند را در  یپالستیک یکه با پد ها ییطور بالش ها در آنها استفاده شده است و همین 



 
لباس  نیکه مربوط به ا یطبق دستورالعمل دیمواد مشابه با ایرار ندهید.   نرم کننده ها و خشک کن ق

هرگز قبل از اتمام کامل چرخه خشک کردن برنامه را متوقف   قرار گیرد.  دهها است مورد استفا

مرحله آخر چرخش خشک کن بدون  لباس ها را با سرعت خارج کنید .  ینکنید مگر آنکه تمام

که لباس  ییدما که  ابیدیباشد. اطمینان  یمرحله سرد کردن م یبه عبارت ایدهد  یگرما رخ م وجود

تمیز نمودن دستگاه  ینوع و جنس از پارچه ها مناسب است.   برا نیا یشوند برا یها در آن خشک م

. یدیپارچه نمناک  دستگاه را تمیز نما کیبا  از بخار استفاده نکنید.  اینکنید و  یآب را به آن اسپر

 یاشیا ای،حالل و  شدن  یدهیکه باعث سا یلی.از وسا یدیاستفاده نما یخنث ندهیتنها از مواد شو

تمیز نمودن دستگاه استفاده نکنید.   قبل از تمیز نمودن ،  دستگاه را خاموش نموده و دو  یبرا یفلز

 .  یدیشاخه آن را از برق جدا نما

  یمنیا یستورالعمل هاد  

  1-2نصب   

جابجا  یهمواره دستگاه را در وضعیت عمود  دفترچه راهنما عمل کنید.  یطبق دستورالعمل ها 

دستگاه را به طور کامل از   از گردش هوا بین دستگاه و کف زمین اطمینان حاصل کنید.   کنید. 

که در آن دستگاه نصب شده است مسطح ،ثابت  یسطح ابیدیاطمینان   . یدیخارج نما یبسته بند

  رایز دیکه مخصوص حمل دستگاه است را نگاه دار ییبندها  ندارد.  ییو هموار است و تغییرات دما

دستگاه از دستکش کار  ییهمواره به هنگام جابجا  باشند.  یدوباره مورد نیاز م ییبه هنگام جابجا

است را نصب  دهید دمهص ایکه آسیب  یدستگاه  است. چرا که دستگاه سنگین  یدیاستفاده نما

هوا قرار  انیدر معرض جر ایکه درجه دما صفر درجه سلسیوس است  یدستگاه را در مکان   نکنید. 

 یها هیپا  باز نمیشود آن را نصب نکنید.  یکه درب دستگاه براحت یدر مکان  دارد نصب نکنید. 

که دستگاه را در محل  ینگامه  کند.  جادیه و سطح زمین االزم بین دستگا یفضا دیدستگاه با

 کنید.  یبا کمک تراز دوباره محل نصب را بررس دینصب نمود یثابت

  یکیاتصاالت الکتر  

همواره از محافظ   زمین ثابت باشد.  یرو  دیدستگاه با    یو برق گرفتگ ی! خطر آتش سوز هشدار

که  یهنگام  بلند استفاده نکنید.  یسیم ها ایچند راهه و  یاز آداپتورها  . یدیبرق استفاده نما

 دست ها خیس هستند هرگز به سیم ها و دوشاخه ها دست نزنید. 

  

  



 
  

 اتصاالت آب 

 یقبل از اتصال دستگاه به لوله ها  دیا-آب وارد نکرده  یبه شیر ها یکه آسیب ابیدی. اطمینان  

 ی.   هنگامابدی  انیآب در آن جر دی،با دیا-استفاده نکرده  یمدت طوالن یکه برا ییلوله ها ای دیجد

 ه باشد. نداشت وجود یکه هیچ گونه نشت ابیدیبار اول دستگاه را استفاده میکنید اطمینان  یکه برا

  

 استفاده  

 یدستگاه فقط برا نیصدمه به دستگاه    ا ای ی، آتش سوز یهشدار ! خطر جراحت ،برق گرفتگ

مواد قابل اشتعال را  ایمحصوالت و   دستگاه را تغییر ندهید.  یها یژگیو  است.  یمصارف خانگ

است دست نزنید  رکه در حال کا یبه شیشه درب دستگاه هنگام  کنار دستگاه قرار ندهید.  ای یرو

پر شده  گرید یکه با ماده ا  یهر نوع بار ای دهیآسیب د یلباس ها چرا که ممکن است داغ باشد. 

لباس ها از  یشستشو یچه  براندهید.  چنان است به عنوان مثال بالش ها را در خشک کن قرار 

اضافه  گرید  یمرحله آبکش کیقبل از مرحله خشک نمودن لباس ها  دیماده لکه بر استفاده نمود

را  ییتنها لباس ها . دیرا قبل از شستشو جدا نموده ا یفلز یکه تمام اشیا ابیدی.   اطمینان یدینما

 یمنظور به اتیکت رو نیشود.بد یا وارد نمبه آنه یآسیب دیدر خشک کن قرار دهید که اطمینان دار

اگر از توپ  .   البسه از جنس پالستیک در مقابل گرما مقاومت ندارند . یدیلباس ها توجه نما 

. دیقبل از مرحله خشک نمودن آن را بردار دیدر داخل سطل استفاده نموده ا ندهیمواد شو یحاو یها

 استفاده نکنید.  دیکه برنامه بدون توقف را فعال نموده ا یهنگام ندهیمواد شو یحاو یها از توپ 

 نیاستید.  ایدرب باز نشینید و  یبر رو  

 نحوه اوراق دستگاه   

و آن را کنار  دیکابل برق را ببر  جدا کنید.  زیرا از پر یدو شاخه اصل   یخفگ ایخطر جراحت و  

 یامر از گیر افتادن کودکان و حیوانات خانگ نیسپس دستگیره درب را جدا کنید .ا  . دیبگذار

 آورد یممانعت به عمل م
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 نمایشگر   

  

A:محدوده زمانی 

 : مدت زمان برنامه1.25

3h"زمان "انجام شده در : 

E20کدهای زنگ : 

Err پیام خطا 

 برنامه کامل شده است.

B .قفل کودک: 

C . عالیشستشو: 



 
 

 

 

 برنامه ها 

دور در دقیقه  1600کیلو گرم / سرعت  8حداکثر بار دستگاه  

گراد  یدرجه سانت   ینخ-کتان / نرمال و روشن یلکه ها/و سفید یکتان رنگ/ 

95 

 

 

گراد   40تا  60 یلباس کتان   درجه سانت یبرا یاقتصاد برنامه

 یلکه ها دور در دقیقه/ 1600کیلو گرم / سرعت  8حداکثر بار دستگاه  /

 و زمان برنامه شستشو  بیشتر افتهیکاهش  یمصرف یبرنامه انرژ نینرمال.در ا

 شود. یم

 

 1200 –سرد   60گراد  یدرجه سانت   یالیاف مصنوع 

و انواع مختلف  یمصنوع یلباس ها /چرخش در هر دقیقه   rpm 3کیلوگرم 

 نرمال یلکه ها-پارچه  

 



 

کیلو گرم 3 -فیظر یها لباس گراد /سرد یسانت 40درجه  

1200 rpm   مانند  فیظر یمخصوص لباس ها / چرخش در هر دقیقه

 (ونی)ر سکوزیاستر و و ی، پل لیکیاکر

 

 -گراد سرد یدرجه سانت 40  یبافت و پشم-کیلو گرم  1.5- 

1200 rpm   بافت قابل شستشو در ماشین و قابل  / چرخش در هر دقیقه

که عالمت شستشو با دست رو لباس  یفیظر یشستشو با دست و پارچه ها

 وجود دارد.

 

 -گراد یسانتدرجه  40 تا  30  -کیلو گرم  3 دقیقه  30 

و الیاف  ینخ یلباس ها-چرخش در هر دقیقه    rpm 800 مکیلوگر3

 پوشیده شده است( کباریکه تنها ییروشن )لباس ها یلکه های / مصنوع

 

درجه سانتی گراد  20 –دور در دقیقه  1200 –کیلو گرم  2 -برنامه مختلط

- 

 

لباس  -درجه سانتی گراد / سرد  60 –دور در دقیقه  800 –کیلو گرم  1

 و روشن یمعمول یلکه ها -با مراقبت شسته شوند. یستیکه با یالیاف مصنوع یها

 


