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از شما بابت انتخاب ماشين لباسشويي كندي سپاگزاريم. اين لباسشويي مطمئناً به شما در شستشوي هر چه بهتر لباسهايتان حتي 
 آنهايي كه جنس لطيفي دارند، كمك خواهد كرد.

این دفترچه را جهت استفاده صحیح و ایمن و همچنین نگهداري بهتر محصول، با دقت مطالعه فرمائید.  لطفا ً

پس از خواندن كامل اين دفترچه راهنما از ماشين لباسشويي تان استفاده كنيد. توصيه ميشود از اين دفترچه براي استفاده در 
آينده به خوبي نگهداري كنيد. لطفاً از همراه بودن دفترچه همراه دستگاه اطمينان حاصل كنيد، همراه اين دستگاه فرم ضمانتنامه 

به شما ارائه ميگردد. لطفاً چك كنيد سيم برق، شلنگ تخليه، اتصاالت لباسشويي، (فقط درب بعضي  آدرس خدمات پس از فروش
 مدل ها) همراه دستگاه باشد. 

هر محصول با یک کد شانزده رقمی خاص شناسایی میشود که به آن شماره سریال دستگاه گفته می شود و بروي برچسب 
نمایان است. این کد را میتوان در پشت ماشین لباسشویی پیدا کرد. که این کد مخصوص ماشین لباسشویی شماست، براي ثبت 

نام وارانتی یا زمانیکه با مرکز خدمات پس از فروش تماس میگرید به این کد نیاز خواهید داشت.  
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 قوانین ایمنی كلی .1

اين دستگاه براي مصارف خانگي و موارد مشابه مثل آشپزخانه فروشگاهها و اداره جات مي باشد. •
 اگر دستگاه غير از موارد باال مورد استفاده قرار گيرد ممكن است باعث كاهش عمر آن شود و حتي شامل وارانتي نمي باشد. 

اين دستگاه مي تواند توسط كودكان باالي هشت سال و افرادي كه داراي سالمتي كامل ذهني و جسمي هستند مورد استفاده  •
قرار گيرد، به غير از اين بايد تحت نظارت كامل بزرگساالناستفاده شود. تميز كردن و نگهداري از دستگاه فقط بايد توسط 

 بزرگساالن صورت گيرد. 
 مراقب باشيد كه كودكان با اين دستگاه بازي نكنند.

•
•

•
•
•

•
•
•

 کودکان زیر 3 سال نباید به دستگاه نزدیک شوند مگر تحت نظارت مستمر بزرگساالن. 
اگر سیم برق خراب شده باشد، بمنظور اجتناب از خطرات احتمالی، باید توسط سرویسکار یا توسط شخصی که نماینده خدمات 

. پس از فروش است، تعویض گردد
اگر شلنگ آب دستگاه خراب شد از شلنگ کهنه استفاده نکنید.

فشار آب باید بین Mpa0.05- 0.8  باشد. 
 زمانی که دستگاه روي زمین بر روي فرش یا موکت گذاشته میشود ، دقت داشته باشید که منافذ زیر لباسشویی که جهت 

تهویه هستند، مسدود نشود.
براي خاموش کردن ماشین لباسشویی کافیست که درجـه را روي OFF بگذارید، هر موقعیت دیـگري از درجـه حالت روشن 

می باشد. )فقط براي مدل هایی که درجه تنظیم برنامه دارند(
بعد از نصب پریز سیم برق باید قابل دسترس باشد.

 حداکثر ظرفیت لباس قابل شستشو بستگی به مدل مورد استفاده دارد(لطفاً صفحه کنترل پنل را ببینید.)
براي بدست آوردن اطالعات فنی بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. 

توصیه هاي ایمنی 

قبل از تميز كردن يا سرويس كاري ماشين لباسشويي آنرا از پريز برق بكشيد و شير ورودي آب را ببنديد. •
اين دستگاه مي بايست به سيم ارت متصل گردد درغير اينصورت از يك كارشناس فني كمك بگيريد. •
از آداپتور و رابط هاي چندگانه برقي براي لباسشويي استفاده ننماييد. •

 هشدار: ممكن است در طول برنامه شستشو درجه حرارت آب باال رود
 مطمئن شويد كه آب داخل ماشين لباسشويي تخليه شده است، سپس در آنرا باز كنيد. •

براي خارج كردن سيم برق از پريز آنرا بشدت نكشيد. •
ماشين لباسشويي را زير باران و تابش مستقيم آفتاب يا هر گونه عناصر طبيعي قرار ندهيد. از قرار دادن در محيط هايي كه  •

امكان يخ زدگي دستگاه وجود دارد خودداري كنيد.
زمان جابجايي دستگاه را از درجه يا كشوي مواد شستشو نكشيد. براي جايجايي هرگز در را بعنوان تكيه گاه استفاده نكنيد.  •

توصيه مي شود دو نفري دستگاه را جابجا كنيد.
در زماني كه دستگاه دچار مشكلي شده، ماشين لباسشويي را از برق بكشيد و شير ورودي آب را قطع كنيد و از دستكاري ماشين  •

لباسشويي خودداري كنيد. بالفاصله با خدمات پس از فروش تماس بگيريد و فقط از قطعات يدكي اصل استفاده كنيد، توجه 
نكردن به مسائل ايمني مطرح شده در اين دفترچه ممكن است باعث خرابي دستگاه شما گردد.

•
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 بر روي محصول ما تائيد ميكنيم كه اين محصول مطابق ايمني اروپا و الزامات زيست محيطي ساخته با قرار دادن عالمت 
 شده است. 

  نصب و راه اندازي .2

سيم برق را از پشت ماشين لباسشويي آزاد كنيد. •
 2 یا4 عدد پیچ و واشر تخت حمل و نقل(A)را از پشت 

، باز كنيد.1ماشين لباسشويي طبق شكل 
 عدد پيچ و واشر 4 يا 3اگر ماشين لباسشويي توكار است،  •

را از پشت ماشين لباسشويي باز كنيد.(A)تخت حمل و نقل 
در طول باز كردن اين پيچ ها ممكن است آنها داخل ماشين •

 لباسشويي بيفتند، با تكان دادن پشت دستگاه پيچ خارج 
خواهد شد. 

محل پيچ ها را بپوشانيد. (B)با استفاده از درپوش هاي ارائه شده •
 هشدار: وسايل بسته بندي را از دسترس كودكان دور نگهداريد.

بعد از بازكردن كارتن، صفحه پالستيكي محكمي كه روي وسيله •
 ، زير ماشين لباسشويي نصب كنيد.2گذاشته شده است، مطابق شكل 

 )A,B,C(به ترتيب 

اتصاالت آب
، شلنگ آب را شير آب وصل كنيد. صرفاً از شلنگي كه مخصوص دستگاه است استفاده كنيد. (از شلنگ هاي قبلي 3طبق شكل  •

استفاده نكنيد)
بعضي از مدلها ممكن است شامل يكي يا بيشتر از يكي از اجزاء زير باشند •

.

•

 در مدل ھایی کھ دارای یک شیر ورودی ھستند شیلنگ ورودی
آب را بھ شیر آب سرد وصل نمایید

•
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 )4سرد و گرم (شكل  •
 تنظيم اتصاالت اصلي آب به شير آب سرد و گرم براي صرفه جويي بيشتر  •

 در انرژياست. بدين منظور شلنگ طوسي رنگ را به آب سرد و شلنگ قرمز 
 رنگ را به آب گرم متصل نماييد. در  نظر داشته باشيد اگر در منزل شما 

 تنهاامكان اتصال به شير آب سرد وجود دارد بعضي از برنامه ها با كمي
  تأخير فعال مي شوند.

 
 )5محافظ آب- فراهم كردن شلنگ با محافظ(شكل  •
 ، اليه بي رنگ رويي شلنگ آب نشت داده شده را Aاگر شلنگ اصلي آب نشتي داشته باشد •

در خود نگه ميدارد ، زماني كه برنامه شستشو پايان يافت، با خدمات پس از فروش تماس 
 بگيريد تا شلنگ را تعويض كنند.

 
 

 تنظيمات

 لباسشويي بايستي نزديك ديوار نصب شود ، بررسي كنيد اتصاالت  •

 لباسشويي مطابق تصوير ذيل و بدون پيچ خوردگي انجام شده باشد. 

  سانتي متر از 85 تا 50شلنگ تخليه بايد به لوله آب مناسبي با ارتفاع 

 سطح زمين و با استفاده از لوله با انحنا رو به باال وصل شود، تا آب داخل 

 )6ماشين برنگردد.(شكل 

 
 
  )7از پايه ها براي تراز كردن لباسشويي استفاده نماييد.(شكل  •

 پيچ پايه را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا بتوانيد آنرا  -

 تنظيم كنيد.

 پايه زيرين را به سمت باال يا پائين بچرخانيد -

 پيچ پايه را خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا ثابت شوند -

 دوشاخه ماشين لباسشويي را به پريز بزنيد. •
 هشدار: در صورت نياز به تعويض سيم برق با خدمات پس از فروش تماس 

 بگيريد.
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 كشوي جاپودري
 )8 قسمت مي باشد. (شكل 3جاپودري شامل 

 : براي ريختن پودر در مرحله پيش شستشو 1قسمت  •
براي ريختن مايع نرم كننده و افزودني هاي خاص كاربرد دارد.قسمت •

 هشدار: فقط از مواد مايع استفاده كنيد، ماشين لباسشويي طوري تنظيم شده 
كند.  مي است كه در هر مراحل آخر آبكشي دوز معيني از مواد را به البسه اضافه

  : براي ريختن پودر براي شستشوي اصلي استفاده مي شود.2قسمت 
 فنجان مايع شستشو در برخي مدلها همچنين شامل يك بخش ديگر 

 قرار دهيد. 2براي استفاده آنرا در قسمت 9) هم مي باشد(شكل 

از اين طريق مايع شستشو فقط در زمان مورد نياز وارد لگن ماشين 

مي شود. از اين بخش همچنين مي توان براي ريختن سفيد كننده 

 در زمان انتخاب برنامه آبكشي استفاده كرد.

هشدار: برخی مواد شستشو به سختی از روي لباس پاك می شوند،  
در اینگونه موارد پیشنهاد می شود مواد شستشو در محفظه اي که 

در شکل 10 دیده می شود، ریخته شوند.(جزو لوازم جانبى نمیباشد) 

توصیه هاي كاربردي: .3

 شستشوي البسه مختلف

 هشدار: زماني كه لباس ها را در ماشين لباسشويي ميريزيد، مطمئن شويد كه :
هرگونه شي فلزي از جمله گيره سر، اتصاالت فلزي لباس و يا سكه همراه لباس هاي شستني نباشد.  -
دكمه لباسها را ببنديد، زيپ آنها را باال بكشد، گره ربان ها را باز كنيد. -
گيره پرده ها را باز كنيد. -
ليبل شستشو لباس ها را به دقت بخوانيد. -
براي از بين بردن لك هاي ماندگار، از مواد شستشو خاص استفاده كنيد. -

براي شستشو پتو و قاليچه و هر لباس سنگيني، توصيه مي شود از دور خشك كن استفاده نكنيد. •
براي شستشوي البسه پشمي مطمئن شويد كه در ليبل آنها اشاره شده كه امكان شستشوي آنها داخل ماشين وجود  •

دارد. 
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 پيشنهادات مفيد براي استفاده كنندگان

 راهنمايي جهت استفاده بهينه و بدون ضرر رساندن به محيط زيست

 استفاده از حداكثر حجم ماشین لباسشویی در هر بار شستشو 

با پر كردن ماشين لباسشويي بيشترين استفاده از انرژي، آب ، مواد شوينده و زمان را داشته باشيد. با استفاده كامل  •
 % در مصرف انرژي كنيد.50از ظرفيت ماشين به جاي نصفه پر كردن آن، تا 

 آیا احتیاج به پیش شستشو هست؟

 فقط براي لباسهاي خيلي كثيف !

% در مصرف انرژي صرفه جويي كنيد. 15 تا 5با انتخاب نكردن برنامه پيش شستشو براي لباسهاي كمتر كثيف ،  •

 آیا لزومی به استفاده از آب گرم هست؟
لكه لباسها را قبل از ريختن در لباسشويي با لكه بر بشوييد تا احتياج به استفاده از آب گرم در ماشين لباسشويي  •

 % در مصرف انرژي صرفه جويي كنيد.50 درجه حرارت، تا 60نباشد.با استفاده از برنامه شستشو 

در ادامه راهنمايي هايي جهت استفاده صحيح از مواد شستشو در دماهاي مختلف آورده شده است. در ضمن ميتوانيد به راهنماي 
 روي ظرف ماده شستشو نيز رجوع كنيد.

 درجه يا باالتر استفاده كنيد، پودر شستشوي لكه بر قوي كه 60از برنامه كتان شستشوي لباسهاي خیلی كثیف و سفید رنگ
 داراي سفيد كننده هم باشد با دماي متوسط آب بهترين نتيجه شستشو را خواهيد داشت.

اين نوع شستشو براي شستشوي روزانه كاربرد دارد و استفاده از پودر يا مايع شستشو پيشنهاد  درجه60 تا 40شستشوي با آب 
مي گردد. پودر شستشوي نرمال براي لباسهاي سفيد و رنگي خيلي چرك مناسب است در حاليكه مايع شستشو سبك مناسب 

 شستشوي البسه رنگي كه زياد هم كثيف نيستند است.

 در اين نوع شستشو بهتر است از مايع لباسشويي يا شوينده هاي كه براي شستشو  درجه40براي شستشوي البسه با آب زیر 
 در دماي پايين توصيه مي شوند، استفاده نماييد.

 براي اين نوع البسه حتماً از شوينده هايي كه براي اين مورد توصيه مي گردد استفاده نماييد.شستشوي البسه پشمی
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براي تميز كردن محفظه بيروني لباسشويي از پارچه نمدار استفاده كنيد. براي تميز نگهداشتن ماشين لباسوشيي توصيه مي شود 
 جاپودري و فيلتر پمپ به صورت منظم تميز شوند.سرويس شستشوي ماهانه ماشين لباسشويي در نگهداري بهتر از آن موثر است. 

 تميز كردن كشو جاپودري
توصيه مي شود براي جلوگيري از تجمع باقيمانده مواد شستشو كشو را تميز كنيد. •
براي اينكار كشو را بيرون آورده و آبكشي كنيد و دوباره سرجايش برگردانيد. •
از اينكه كشو سر جاي اصليش قرار گرفته مطمئن شويد. •

 تميز كردن فيلتر
ماشين لباسشويي مجهز به فيلتري است كه دكمه و سكه اي كه در آن مي افتد را نگه ميدارد و مانع از مسدود شدن  •

شلنگ خروجي مي شود.
در مدلهايي كه مجهز به اين فيلتر هستند، درپوش فيلتر را باز كرده و شلنگ موج دار را خارج نماييد.هر چيزي كه در  •

آن گير كرده خارج كنيد و آب آنرا بيرون بريزيد. 
مطمئن شويد كه همه آب از ديگ لباسشويي خارج شده است. •
قبل از باز كردن پيچ فيلتر، پيشنهاد مي شود يك پارچه جاذب آب  •

جلوي ماشين لباسشويي بيندازيد كه زمين خيس نشود. زيرا زماني 
 كه شما فيلتر را باز ميكنيد مقدار كمي آب از آن بيرون ميريزد كه 

طبيعي است.
فيلتر را خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد. •
پس از خارج نمودن آن را تميز كنيد و پس از پايان تميز كردن در جهت عقربه هاي ساعت آنرا ببنديد. زمانيكه ديگر  •

نچرخد و دستگيره آن به صورت افقي باشد يعني فيلتر بدرستي بسته شده است. ماليدن كمي صابون مايع روي درپوش 
فيلتر به بازو بسته كردن راحتتر آن كمك ميكند.

تمام مراحل باال را براي دوباره سرهم كردن اجزاء انجام دهيد. •

تمهیداتى براي زمانی که از ماشین لباسشویی براي مدت طوالنی استفاده نمی کنید 

دستگاه بايد در محيطي كه زياد گرم نيست نگهداري شود و تمام آب درون آن تخليه شود. •
كابل از پريز برق جدا شود. •
لوله خروج آب از سيستم تخليه جدا و آب داخل آن در كاسه اي تخليه و رو به پايين به گيره پشت ماشين وصل شود. •
از سيستم تخليه آب با آويزان كردن لوله تخليه محافظت كنيد و پس از پايان كار لوله تخليه را پشت ماشين لباسشويي  •

آويزان كنيد.
در شيشه اي و الستيك دور آنرا تميز نگه داريد. •

وارانتی دستگاه فقط شامل اشکاالت الکترونیکی و مکانیکى است که پس از باز کردن کارتن دستگاه رویت شود، اشکاالتی 
که بخاطر جابجایی و نصب و استفاده  نادرست پیش آید شامل وارانتی نیست و براي تعمیر آنها مصرف کننده باید هزینه 

آنرا بپردازد. 

4. مراقبت و تمیزكاري
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 راهنماي استفاده سریع .5

اين ماشين لباسشويي به نوعي طراحي شده است كه بر اساس البسه درون آن ، سطح آب را تنظيم كند كه اين مهم باعث صرفه 
 جويي در انرژي و زمان مي شود.

 انتخاب برنامه :

 ماشين لباسشويي را روشن كرده و برنامه دلخواهتان را انتخاب نماييد. •
 دما و ساير موارد را در صورت نياز تنظيم كنيد •
  را براي آغاز برنامه شستشو فشار دهيد.START/PAUSEكليد  •

اين دستگاه داراي يك حافظه داخلي مي باشد كه بهنگام قطع برق  ، برنامه در حال اجرا را بخاطر خواهد سپرد و پس از وصل 
 جريان برق مجددا آنرا فعال خواهد نمود.

 نمايان مي گردد. يا در بعضي مدل ها تمام چراغ  Endپس از پايان برنامه نشانگر آن فعال مي گردد يا روي صفحه نمايشگر كلمه 
 هايي كه در مرحله شستشو روشن بوده، خاموش مي شود.

 دقيقه پس از پايان برنامه شستشو  2صبر كنيد تا چراغ نشانگر قفل در ماشين لباسشويي خاموش شود: 

 لباسشويي را خاموش نماييد. •

به جدول برنامه هاي شستشو توجه نمایید تا مراحل را طبق آن انجام دهید.  قبل از آغاز هر شستشو  لطفا ً

اطالعات فنی 

فشار آب: (حداقلMpa0.05 و حداکثرMpa 0.8 ) در فشار Mpa 0.05 تقریباً 1 لیتر آب در هر 10 ثانیه وارد دستگاه می شود
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- کلید پیش شستشو  G

H- کلید برنامه شستشو خیلی بهداشتی 

- کلید آبکشی اضافه  I

-انتخاب برنامه ضد چروك  L

- کلید حافظه  M

- کلید روز و شب  N

- صفحه نمایش دیجیتالی  O

P- چراغ نمایشگر قفل در 

E+N- قفل کلیدها 

هشدار: زماني كه دوشاخه را به پريز برق وصل ميكنيد به صفحه نمايش دست نزنيد، بدليل اينكه دستگاه در حال كاليبراسيون 
است، ممكن است به خوبي راه اندازي نشود. درصورت تماس با صفحه نمايش و اختالل در عملكرد، كابل برق را از پريز درآورده و 

 دوباره بزنيد.

 باز كردن درب

يك قطعه ايمني از باز شدن درب  لباسشويي بالفاصله پس از پايان برنامه شستشو جلوگيري مي كند. براي باز كردن درب پس از 
  دقيقه صبر كنيد تا چراغ قفل در خاموش شود، سپس اقدام به باز كردن درب نماييد.2اتمام شستشو 

 )OFFكليد انتخاب برنامه شستشو باموقعيت خاموش(

هنگاميكه انتخابگر برنامه را مي چرخانيد چراغهاي صفحه نمايش بمنظور مشخص نمودن تنظيمات برنامه روشن مي شوند . 
بمنظور صرفه جويي در مصرف انرژي چراغ هاي صفحه نمايش بعد از گذشت چند ثانيه كمرنگ تر مي شوند .نكته : هنگاميكه 

  قراردهيد .  OFFماشين را خاموش مي كنيد ، حتما كليد مدور انتخاب برنامه را برروي حالت 

را براي شروع برنامه شستشو فشار دهيد. START / PAUSE     دكمه   •
بمحض مشخص نمودن برنامه شستشوي انتخاب شده، كليد مدور انتخاب برنامه  تا پايان زمان شستشو  برروي همان  •

 برنامه انتخابي باقي مي ماند .
 قرار دهيد.OFFبراي خاموش كردن دستگاه كليد مدور را روي حالت  •

  متوقف مي شود.OFFكليد انتخاب برنامه پس از پايان هر برنامه شستشو يا شروع برنامه شستشو انتخابي بعدي،روي حالت 

START/PAUSEكليد شروع / توقف برنامه

 قبل از انتخاب اين كليد از بسته شدن درب اطمينان حاصل فرماييد. 

   را فشار دهيد . STARTجهت شروع برنامه انتخاب شده دكمه  •

A-کلید انتخاب برنامه شستشو و وضعیت خاموش 

- کلید شروع / توقف برنامه  B

-کلید تنظیم سرعت خشک کن   C

D -کلید تنظیم دما    

E- کلید تأخیر در آغاز شستشو 

F - کلید سطح شستشو 

کنترل پنل و برنامھ ھا6.   
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  ماشين لباسشويي بعد از گذشت چند ثانيه شروع به كار مي كند . START / PAUSE با فشردن كليد   

 )PAUSEاضافه يا كم كردن البسه داخل ماشين لباسشويي بعد از شروع شستشو(

 ثانيه فشار دهيد . ( بعضي از چراغ هاي صفحه نمايش شروع به چشمك زدن 2 را به مدت  START / PAUSEدكمه  •
مي كنند . اين بدان معناست كه ماشين درحال متوقف شدن مي باشد ) 

 دقيقه صبر كنيد تا قفل ايمني در ماشين غيرفعال شود. 2 •
را مجدد فشار دهيد ( برنامه START / PAUSE بعد از افزودن يا كم كردن البسه درب ماشين را ببنديد و دكمه   •

 شستشو از همان مرحله اي كه متوقف شده بود دوباره ادامه مي يابد ) . 

 لغو برنامه

 قرار دهيد.  OFFبراي لغو برنامه كليد انتخاب برنامه را روي  •

  انتخاب شوند. چنانچه برنامه انتخاب شده شما با برنامه  START / PAUSEبرنامه هاي انتخابي بايد قبل از فشار دادن  دكمه 
 اصلي سازگار نباشد چراغ نشانگر آن برنامه شروع به چشمك زدن مي كند و سپس از برنامه خارج مي گردد. 

Spin Selector Buttonكليد انتخاب سرعت دور خشك كن 

با فشاردادن اين كليد سرعت دور خشك كن را مي توانيد كاهش دهيد. حتي مي توانيد خشك كن را كنسل كنيد. •

 خشك كن كنسل شده است.
جهت فعال نمودن سرعت دور خشك كن اين كليد را فشاردهيد تا به سرعت مطلوبي كه مي خواهيد برسيد .  •

جهت جلوگيري از صدمه ديدن الياف، نمي توان دور سرعت خشك كن را بيشتر از آنچه در برنامه شستشوي اصلي تنظيم 
شده است، افزايش داد.

بدون متوقف نمودن فعاليت ماشين لباسشويي مي توانيد دور خشك كن را اصالح نماييد .  •

اين ماشين لباسشويي به يك قطعه الكترونيكي تجهيز شده است كه در دور خشك كن تعادل دستگاه را باتوجه به حجم لباس 
 درون آن حفظ ميكند و از تكان و صداي زياد جلوگيري مي كند و اين امر خود موجبافزايش عمر ماشين مي شود.

 Temperature Selectionكليد انتخاب دما 

اين كليد امكان تنظيم دماي برنامه شستشوي ماشين را  به شما مي دهد.  •
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جهت جلوگيري از صدمه ديدن الياف، شما نمي توانيد دمايي بيشتر از دماي مشخص شده براي برنامه اصلي انتخاب  •
 كنيد.

 Delay Start Buttonكليد تأخير در برنامه 

 ساعت در آغاز برنامه شستشو تأخير ايجاد نماييد. 24با فشردن اين كليد مي توانيد تا  •
 براي فعال كردن اين قابليت به روش زير عمل نماييد : •

برنامه مورد نظر را انتخاب نماييد. -
 روي نمايشگر نمايان شود. با هر بار فشردن اين h00كليد تأخير در برنامه را جهت فعالسازي يكبار فشار دهيد،عالمت  -

 برروي صفحه نمايش ظاهر مي  h01 ساعت در آغاز برنامه شستشو تأخير ايجاد نماييد ( عالمت  1كليد مي توانيد 
 ساعت به تعويق بياندازيد، در آن صورت عالمت 24گردد) . شما مي توانيد با فشاردادن اين كليد زمان تاخير را تا 

h24 .نشان داده مي شود. در اين مرحله با فشردن مجدد اين كليد زمان تاخير در شستشو دوباره صفر مي شود
را جهت تائيد زمان تاخير فشاردهيد(چراغي روي صفحه  START  / PAUSE بعد از انتخاب زمان مورد نظر كليد  -

نمايشگر روشن مي شود)شمارش معكوس شروع مي شود تا ماشين در زمان انتخاب شده شروع بكار نمايد. 

 قرار دهيد. OFFبراي لغو برنامه تاخير شستشو كليد انتخاب برنامه را روي  •

اگر هنگام كار كردن دستگاه، برق قطع شود، یك حافظه ویژه برنامه انتخاب شده را ذخیره میكند و وقتی برق 
مجدداً وصل شد برنامه از همان جایی كه قطع شده ادامه پیدا میكند.

Stain level Buttonكليد انتخاب سطح شستشو

 با انتخاب اين كليد شما مي توانيديكي از سه سطح شستشو را با توجه به ميزان كثيفي البسه انتخاب نماييد. ( اين  •
 قابليت فقط براي بعضي از برنامه هاي مشخص شده در جدول زمان شستشو كارايي دارد) 

بمحض اينكه شما برنامه شستشو خاصي را انتخاب ميكنيد، برروي صفحه نمايش سطح شستشو درنظر گرفته شده براي  •
آن برنامه، نمايش داده مي شود.

با انتخاب سطح شستشوي متفاوت  چراغ هاي مرتبط با آن فعال مي شوند  •

 PREWASHكليد پيش شستشو 

اين قابليت به شما اين امكان را مي دهد تا پيش شستشو را انجام بدهيد و علي الخصوص براي شستشوي لباسهاي خيلي  •
كثيف مناسب است.

 درصد از مقدار تجويز شده بر روي جعبه مواد شستشو را در ماشين لباسشويي بريزيد. 20توصيه مي شود تنها  •

 شستشو با آب سرد
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 HYGIENE PLUSكليد شستشو خيلي بهداشتي 

 درجه مي رسد.60با اين برنامه مي توان لباسها را ضدعفوني كرد، در اين برنامه دماي آب به 

Button  Extra Rinseكليد  آبكشي اضافه

اين كليد به شما اين امكان را ميدهد تا ميزان دور آبكشي را در پايان دوره شستشو  افزايش بدهيد . حداكثر ميزان دور  •
آبكشي بستگي به نوع برنامه انتخابي شستشو  دارد .

اين قابليت براي افرادي در نظر گرفته شده است كه پوست هاي حساس دارند و اين امكان وجود دارد كه ميزان امالح  •
باقي مانده از مواد شوينده برروي لباس باعث آلرژي آنها شود.

همچنين توصيه مي شود براي شستشوي البسه كودك و يا شستن لباس هاي خيلي كثيف  و يا  حتي  حوله ها كه  •
ممكن است جهت تميز شدن آنها مقدار بيشتري از مواد شوينده مصرف گردد، از اين برنامه استفاده كنيد.

 Easy Iron Buttonكليد ضد چروك 

با استفاده از اين كليد لباس ها چروك كمتري حين شستشو خواهند خورد. اين قابليت باعث كم شدن شدت خشك كن  •
 در بعضي از مراحل شستشو و مرحله آخر مي گردد.

  Memory Buttonكليد حافظه

كليد حافظه به شما اين امكان را ميدهد كه تنظيمات دلخواه شخصي تان را ذخيره كنيد كه مي تواند شامل دماي  •
شستشو، سرعت دور خشك كن و سطح شستشو باشد، كه مي توانيد براحتي براي دفعات بعد از آنها استفاده كنيد.

چگونه براي اولين بار يك برنامه را در حافظه ذخيره كنيم: 

برنامه اي كه مد نظرتان است را انتخاب كنيد.  -1
 M1 را انتخاب كنيد، اگر اين اولين برنامه اي است كه ذخيره ميكنيد، بايد M2 يا M1كليد حافظه را بفشاريد، يكي از  -2

را انتخاب كنيد.
 ثانيه روي كليد حافظه نگهداريد تا برنامه مورد نظرتان ذخيره شود.3انگشتتان را به مدت  -3

  ذخيره شده است:M2 و M1به حافظه سپردن برنامه جديد زمانيكه 

برنامه اي كه مد نظرتان است را تنظيم كنيد.  -1
 به M1 بسپاريد، برنامه ذخيره شده قبلي در M1 ثانيه بفشاريد تا تركيب جديد را به حافظه 3كليد حافظه را بمدت  -2

M2.منتقل مي شود 
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 شروع برنامه اي كه در حال حاظر در حافظه ذخیره شده است.

 را فشار دهيد.START/PAUSE ) و سپس كليد M2 و دو بار براي M1كليد حافظه را بفشاريد(يكبار براي  •
هر بار كه شما برنامه ذخيره شده را استفاده ميكنيد، مي توانيد گزينه ها و تنظيمات آنرا با كليد هاي مربوطه تغيير  •

دهيد، اين تغييرات جديد در حافظه ذخيره نخواهد شد.

 اگر شما سهواً كليد ذخيره در حافظه را فشرديد، مي توانيد به آساني كليد ديگري را براي انتخاب برنامه ديگري بفشاريد.

 NIGHT & DAY Washشستشوي شبانه و روزانه 

 دور بر ثانيه كاهش مي 400زمانيكه سطح آب در مرحله آبكشي افزايش مي بايد،اين قابليت سرعت دور خشك كن را تا  •
دهد و پس از پايان آبكشي آخر جهت تميزي بيشتر لباسها را نيز در آب غوطه ور ميكند. 

در اين زمان كه آب در داخل ديگ ماشين ثابت باقي مي ماند چراغ هاي مرتبط شروع به چشمك زدن مي كنند تا نشان  •
.بدهند كه ماشين در حالت بدون حركت  قرار گرفته است

اين برنامه شستشو را با برنامه خشك كن (كه مي تواند انتخاب شود يا فشردن دوباره همين كليد شستشوي شبانه)به  •
اتمام برسانيد.

بوسيله كنترل الكترونيكي، آب در مراحل مياني شستشو بصورت آهسته و بيصدا خارج مي شود. كه اين قابليت براي  •
 استفاده شب هنگام از ماشين لباسشويي مناسب مي باشد.

  Key Lockقفل كليدها

 ثانيه به شما اين امكان را ميدهد كه كليدها را 3 بمدت DELAY START و  NIGHT & DAYفشردن همزمان كليد  •
قفل كنيد. بدينوسيله مي توانيد از تغيير اتفاقي يا ناخواسته در حين اجراي برنامه شستشو جلوگيري كنيد.

 يا تنظيم كليد چرخان DELAY START و  NIGHT & DAYقفل كليد ها را مي توان با فشردن مجدد همزمان كليد  •
 روي خاموش، غير فعال كرد.

 Digital Displayصفحه نمايش ديجيتالي

سيستم نشانگر صفحه نمايش به شما اين امكان را مي دهد تا درباره وضعيت و برنامه اي كه ماشين لباسشويي درحال اجراي آن 
 است، مطلع گرديد.
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اين چراغ نشانگر آن است كه در لباسشويي كامال بسته است. •

  از بسته بودن درب اطمينان حاصل فرماييد . START / PAUSEقبل از انتخاب دكمه  

  انتخاب مي گردد چراغ نشانگر شروع به چشمك زدن مي START / PAUSEهنگاميكه درب بسته است و   دكمه   •
كند و سپس به صورت روشن باقي مي ماند . 

 ثانيه چشمك مي زند و  سپس به صورت خودكار فعاليت 7 اگر در ماشين لباسشويي درست بسته نشده باشد،چراغ به مدت  
 را  START / PAUSEماشين متوقف ميگردد. در اين حالت از درست بسته شدن در اطمينان حاصل فرماييد و سپس كليد 

انتخاب نماييد.

ی ک سیستم ایمنی ویژه اجازه نمی دهد تا درب ماشین را بالفاصله پس از پایان مرحله شستشو باز شود. بعد از گذشت 2 •
دقيقه انتظار از پايان زمان شستشو  چراغ قفل درب خاموش مي گردد و شما مي توانيد درب ماشين را باز نماييد. در 

  قراردهيد.  OFF پايان كليد مدور انتخاب برنامه را برروي حالت 

 SPIN  SPEEDسرعت دور خشك كن -2

اين قسمت برروي صفحه نمايشگر سرعت دور خشك كن را برحسب برنامه شستشوي انتخاب شده نشان مي دهد كه مي توان با 
 كليد مربوطه آنرا تغيير داد و يا حذف كرد.

  خشك كن كنسل شده است.

 WASH  TEMPERATUREمیزان دماي شستشو  -3

اين قسمت برروي صفحه نمايشگر ميزان دماي شستشو را برحسب برنامه انتخاب شده نشان مي دهد كه مي توان با كليد مربوطه 
 درصورت مجاز بودن، آنرا تغيير داد.

  شستشو با آب سرد

 CYCLE  DURATIONمدت زمان شستشو  -4

هنگاميكه برنامه شستشو شروع مي گردد اين قسمت طول مدت زمان شستشو را نشان مي دهد را كه بستگي به نوع  •
برنامه انتخابي دارد، نشان ميدهد.

Door locked  indicator light    چراغ نشانگر قفل درب - 1
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به محض شروع برنامه شستشو شما مي توانيد زمان باقيمانده از برنامه شستشو را در اين قسمت ببينيد. •
اين ماشين لباسشويي با توجه به مقدار لباس ريخته شده داخل ماشين زمان پايان يافتن برنامه شستشوي انتخاب شده  •

را مشخص مي نمايد.

 STAIN LEVELسطح شستشو   -5

زمانيكه برنامه شستشو انتخاب مي گردد سطح شستشو تنظيمي براي آن برنامه نشان داده مي شود. •
با انتخاب سطوحمختلف شستشو چراغ مربوط به آن روشن مي شود. •

EXTRA  RINSEآبكشی اضافه    -6

چراغ اين قسمت در زمان آبكشي اضافه با انتخاب كليد مربوطه روشن ميگردد .

OPTIONSگزینه هاي انتخابی   -7

چراغ نشانگر اين قسمت با توجه به برنامه انتخاب شده،روشن مي گردد.

8- WI-FI(فقط در بعضی مدل ها)  
  فعال است.WI-FIنشان ميدهد كه    هستند، اين گزينهWI-FIدر مدل هايي كه مجهز به سيستم  •
 و دانلود عملكرد آن، به آدرس زير مراجعه كنيد.WI-FIبراي دستيابي به كليه اطالعات در مورد  •

WWW.CANDYIRAN.COM

 DELAY  START- تاخیر زمان شستشو 9

چراغ اين قسمت زمانيكه برنامه شستشوي با تاخير تنظيم شود، روشن ميگردد. 

 KG  CHECK-  كلید چك كردن كیلوگرم10

 ( اين عملكرد فقط براي شستشوي لباس كتان و الياف مصنوعي فعال مي شود)

  براي لحظه اي روشن مي ماند تا سنسور هوشمند مربوطه  وزن KG  CHECKدر زمان شروع برنامه شستشو، نشانگر   •
البسه ، زمان مورد نياز و ميزان آب و برق مصرفي را محاسبه نمايد.

  درصد حداكثر ظرفيت قابل شستشو را محاسبه ميكند.20هر مرحله كه بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود، 
زماني كه برنامه انتخاب مي شود، حداكثر ظرفيت پيشنهادي بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود.

 به شما اين امكان را ميدهد كه در اولين دقايق شروع شستشو اطالعات زير KG  CHECKدر طي هر مرحله از شستشو،  •
 را نظارت كنيد:
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تنظيم ميزان آب مورد نياز  -
تنظيم مدت زمان دور شستشو -
كنترل ميزان آبكشي با توجه به نوع الياف البسه -
تنظيم ميزان چرخش دور ديگ برحسب اليافي كه مي خواهد بشورد  -
تشخيص مقدار كف با توجه به مقدار آب مورد نياز آبكشي آن -
تنظيم دور سرعت خشك كن باتوجه به حجم البسه  -

11 -Memory 

 اين چراغ نشانگر آن است كه عملكرد خافظه در حال كار كردن است.

KEY LOCK- قفل كلید 12

 اين چراغ نشانگر آن است كه كليدها قفل هستند.

TAP CLOSED- شیر آب بسته است 13

نشانگر آن است كه آب وارد ماشين لباسشويي نمي شود، پيشنهاد مي شود كه دستگاه را خاموش كنيد و چك كنيد كه 
 شير آب باز باشد و فشار آب نيز كم نشده باشد.

 FILTER BLOCKED- فیلتر مسدود شده است 14

نشانگر آن است كه آب از دستگاه خارج نمي شود، پيشنهاد مي شود ماشين لباسشويي را خاموش كنيد و چك كنيد كه 
 چيزي در فيلتر گير نكرده باشد يا شلنگ خروجي پيچ نخورده باشد.

 - چراغ برنامه هاي استاندارد كتان(جدول برنامه ها را ببینید)15

اين چراغ زماني كه موثرترين برنامه براي شستشوي لباسهاي كتان با مصرف آب و انرژي بهينه انتخاب گردد، روشن مي 
 شود.
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جدول  برنامه  شستشو       :

 درجه حرارت مواد شوينده

 برنامه
12

 حداكثر

 پيشنهاد

 20پيش تركيب آب و مواد شستشو ؤ20 ؤ Perfect 20 C  

Mix & Wash  1)

 40درجه40شستشو شديد  ؤ40 ؤ  Intensive 40 

 60شستشو بهداشتي ؤ60 ؤ Hygiene 60 

 40شستشوي  سريع كامل ؤ40 ؤ Perfect Rapid  59 

White      1)

 30دقيقه30شستشو سريع  ؤ30 ؤ  Rapid 30 Min 

 30دقيقه14شستشو سريع  ؤ30 ؤ  Rapid 14 Min 

 60شستشوي لباس كودك ؤ60 ؤ Baby        1) 

 --آبكشي Rinse

 Drain & Spin آبكشي و تخليه --

 30شستشو دستي/لباس ابريشمي ؤ30 ؤ Hand/Silk 

 40شستشو لباس پشمي ؤ40 ؤ Wool 

 40شستشوي البسه ظريف (حرير و ...) ؤ40 ؤ Delicate 

()  60شستشو الياف مصنوعي و كتان ؤ40 ؤ Mixed     1) 

()  60شستشو لباس كتان ؤ40 ؤ Cotton **1) 

Whites     1 (   () ؤ90 ؤ60 شستشو لباس سفيد 
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 لطفاً اين نكات را مالحظه فرمائيد.
 *حداكثر لباس قابل شستشو با توجه به مدل لباسشويي

 انتخاب گردد. (كنترل پنل را ببينيد)

 **برنامه استاندارد شستشو برطبق استانداردهاي اتحاديه اروپا
  درجه حرارت60برنامه شستشو لباسهاي كتاني با 
  درجه حرارت40برنامه شستشو لباسهاي كتاني با 

نوع برنامه درنظر گرفته شده در اين ماشين مناسب براي الياف كتان با ميزان كثيفي معمولي مي باشد. كه با استفاده بهينه از آب و 
انرژي بهترين نتيجه شستشو را خواهد داشت. اين برنامه ها قابليت تنظيم درجه حرارت با توجه به ليبل روي لباس را دارند كه 

 البته درجه حرارت واقعي آب ممكن است مقدار كمي با آنچه در برنامه شستشو ذكر شده متفاوت باشد.

دور (SPIN SELECTIONميزان دورخشك كن در بعضي از برنامه ها مي تواند  تغيير يابد و يا كامال كنسل گردد، كه با كليد 
 خشك كن) قابل تنظيم است.

 اگر بر روي ليبل لباس به درجه خاصي از خشك كن اشاره نشده باشد، مي توان از حداكثر سرعت خشك كن استفاده كرد.

استفاده بيش از حد از مواد شوينده باعث بوجود آمدن كف بسيار زياد مي شود. در اين شرايط دستگاه مدت زمان آبكشي را افزايش 
 مي دهدكه خود موجب مصرف آب بيشتر مي شود. 

برنامه پيش شستشو تنها با برنامه هاي اصلي با قابليت پيش شستشو  امكان پذيرمي باشد. 

تنها براي مدل هاي مجهز به محفظه شوینده مایع   

گاها پيش مي آيد كه بعضي از البسه داراي لكه هستند ولي نمي توان آنها را با ساير البسه شست يا مواد مصرفي براي آنها ( سفيد 
كننده ) براي همه آنها كاربرد ندارد. براي از بين بردن لكه ها مي توانيد از مواد مايع شوينده استفاده كنيد. بدين منظور ابتدا داخل 

 را براي شستشو انتخاب نماييد و فقط لباسهاي داراي لكه خاص را RINSE مواد مورد نظر را بريزيد و برنامه 2محفظه شماره 
 قرار دهيد و  سپس ساير البسه را اضافه OFFداخل ماشين بريزيد، پس از پايان اين مرحله از شستشو  كليد مدور را روي حالت 

 نماييد و با برنامه مناسب شستشوي انتخابي مرحله شستن را انجام دهيد.

 طول دوره شستشو و سطح شستشو را با توجه STAIN LEVELبراي برنامه هاي نشان داده شده شما مي توانيد با كليد  )1
 به كثيفي لباس انتخاب كنيد.
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 انتخاب برنامه

براي شستشويانواع پارچه ها و سطوح مختلف كثيفي مي توان برنامه هاي شستشو متفاوت را انتخاب نمود. (به جدول برنامه 
 شستشو توجه كنيد)

+MIX POWER SYSTEMبرنامه شستشوي 

اين ماشين لباسشويي مجهز به برنامه ابتكاري پيش تركيب آب و مواد شستشو است، كه در آن آب با فشار زياد اين پيش تركيب را 
مستقيماً به لباسهاي درون ماشين لباسشويي مي پاشد. در مرحله اوليه شستشو اسپري شدن تركيب مواد شستشو و آب به لباسها 
باعث نفوذ بيشتر مواد شستشو در پارچه خواهد شد و پاك كردن كثيفي بدين شكل باعث اطمينان به شستشوي بهتر لباسها مي 

 شود.

همچنين اين سيستم شستشو در طول برنامه آبكشي با بهره گيري از فشار پاشش آب، باعث بهتر پاك شدن مواد شستشو مي 
 شود.

Perfect 20 C - Mix & Washبرنامه شستشوي 

 به شما امكان شستشوي لباسهاي كتان و الياف مصنوعي و همچنين تركيب اينها در دماي Mix Power Systemاين نوآوري  
 درصد انرژي 50 درجه مي باشد. مصرف انرژي اين برنامه 40 درجه را مي دهد كه قابل قياس با شستشوي لباس در دماي 20

  درجه لباسهاي كتاني مي باشد. 40مصرفي براي شستشو 

  از حداكثر ظرفيت ماشين پر شود.3/2پيشنهاد مي شود كه در شستشو با اين برنامه نسبت 

 در اين برنامه مي توان لباسهاي با جنس و رنگ متفاوت را با يكديگر شست.

 بار اول بايد جداگانه شست. همچنين لباسهاي تيره جنس جين 6 الي5هشدار: لباسهاي نو را كه امكان رنگ پس دادن دارند، را تا 
 و حوله ها را بايد جداگانه شست. هرگز لباسهايي كه رنگ ثابتي ندارند را باهم در لباسشويي نريزيد.

Intensive 40 درجه-40برنامه شستشو شدید 

  درجه است.40اين برنامه براي شستشوي البسه كتان و رنگي با دستيابي به بهترين نتيجه شستشو در دماي 

  Hygiene 60برنامه شستشو بهداشتی-

براي از بين ”+Mix Power System“ درجه با بكارگيري تكنولوژي 60اين برنامه امكان شستشوي لباسهاي كتان با دماي 
 بردن هر نوع لكي مناسب است. 

  Perfect Rapid  59 Min دقیقه اي 59برنامه شستشوي  سریع كامل 
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اين برنامه طوري طراحي شده است كه در مدت زمان كوتاه  ولي با اثر بخشي بيشتر عمل شستن البسه انجام گيرد. اين برنامه 
 براي ميزان بارگيري كم البسه در داخل ماشين مناسب مي باشد.(به جدول برنامه رجوع كنيد)

   Rapid  30 Min دقیقه اي   30برنامه شستشوي سریع 

يك دور كامل شستشو ( شستشو ، آبكشي  و خشك كن ) . اين برنامه مناسب شستن البسه كتان نيمه كثيف  و يا الياف تركيبي 
 درصد ميزان مصرف پودر نسبت  به ميزان معمولي استفاده 20مي باشد. توصيه مي گردد در زمان استفاده از اين برنامه شستشو 

 گردد.  

    Rapid 14 Min دقیقه اي  14برنامه شستشوي سریع 

يك دور كامل شستشو ( شستشو ، ابكشي  و خشك كن ) . اين برنامه مناسب شستن البسه كتان نيمه كثيف  و يا الياف تركيبي 
 درصد ميزان مصرف پودر نسبت  به ميزان معمولي استفاده 20مي باشد. توصيه مي گردد در زمان استفاده از اين برنامه شستشو 

 گردد.  

  Babyبرنامه شستشوي لباس كودكان 

 درجه به شما مي دهد. بمنظور تاثير پذيري 60اين برنامه امكان شستشوي بي نقص و بهداشتي البسه كودكان را با دماي حداقل  
 بيشتر از مواد شوينده پودري استفاده نماييد.

 Rinseآبكشی  

 بار آبكشي و خشك كن را مي دهد .( كه مي توان آنرا با كليد مربوطه بيشتر يا كمتر كرد). اين برنامه 3اين برنامه به شما امكان 
 آبكشي براي هر نوع اليافي كارايي دارد. بعنوان مثال براي خشك كردن البسه اي كه با دست شسته شده اند . 

Drain + Spinآبكشی و تخلیه  

اين برنامه آبكشي را تكميل و عملكرد  خشك كن رابا باالترين ميزان انجام مي دهد. ضمنا امكان كاهش يا حذف سرعت خشك 
 كن با استفاده از كليد مربوطه نيز وجود دارد.

Hand/Silkبرنامه شستن البسه ابریشمی و با دست

اين برنامه مناسب براي شستشوي لباس هاي كه برروي ليبل آنها ذكر شده كه فقط بايد با دست شسته شوند و همچنين لباسهاي 
كه ليبل ابريشم روي آنها خورده، استفاده مي گردد. چرخش محفظه (ديگ)  شستشو با ماليمت انجام مي شود و دماي آب بيشتر 

  درجه نمي شود، آبكشي نيز به آرامي انجام مي شود.30از 

 Woolبرنامه شستشو لباسهاي پشمی

اين برنامه مناسب براي شستشوي لباس هاي پشمي كه برروي ليبل آنها واژه  قابليت شستشو با ماشين ذكر شده است و يا 
 لباسهاي شستشو با دست، استفاده مي گردد.
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براي شستشوي الياف ظريف و قابل شستشو در لباسشويي از اين برنامه استفاده نماييد . به هنگام استفاده از اين برنامه ، ماشين 
 بيشترين سطح آبگيري را جهت جلوگيري از صدمه ديدن البسه انجام ميدهد. 

 Mixedبرنامه جهت شستن البسه هاي تركیبی 

يك برنامه شامل شستشوي اصلي و آبكشي كه با چرخش متناوب درام و جريان يكنواخت آب البسه با بهترين كيفيت شسته 
 خواهند شد ضمن اينكه سرعت كم خشك كن باعث چروك كمتر البسه نيز مي شود. 

Cottons 40 C- 60 Cبرنامه شستن البسه كتان 

 براي شستشوي البسه نخي با ميزان كثيفي معمولي  به صورت روزانه مناسب مي باشد. كه حداقل مصرف آب و انرژي را دارد.

 Whiteبرنامه شستشوي لباس سفید 

يك برنامه شستشو كامل است كه براي شستشوي بهتر در مرحله آخر آبكشي سريع ترين دور آبكشي را بمنظور پاك كردن بيشتر 
 استفاده ميكند.

 جدول رفع نقص و وارانتي

 علت خطا

 ماشين لباسشويي درست كار نمي كند.

 مطمئن شويد دوشاخه به پريز برق به درستي وصل شده است.
 مطمئن شويد سوئيچ اصلي روشن است.

 مطمئن شويد برنامه به درستي انتخاب شده است.
 مطمئن شويد فيوز قطع نشده است.

 در لباسشويي بسته نشده، آنرا باز و يكبار ديگر درست ببنديد

 ماشين لباسشويي از آب پر نمي شود.
مطمئن شويد شير آب بسته نيست.

 مطمئن شويد تايمر به درستي تنظيم شده است.

 آب تخليه نمي شود
 مطمئن شويد شيلنگ تخليه پيچ خوردگي ندارد

 مطمئن شويد فيلتر مسدود نشده است
 مطمئن شويد يك شي خارجي در فيلتر گير نكرده است

اطراف لباسشويي آب روي زمين ريخته  
 شده است

ممكن است واشر شير آب نشتي داشته باشد، در اين حالت شير آب را 
 تعمير و از يك بست محكم استفاده نماييد. 

 خشك كن عمل نمي كند
آب لباسشويي كامالً تخليه نشده، چند دقيقه صبر كنيد.

هستند، مطمئن شويد اين ”no centrifuge“برخي مدلها مجهز به كليد 

Delicate برنامه ظریف شویی
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 كليد روشن نيست.
مصرف زياد پودر شوينده ممكن است مانع كار خشك كن شود. بهتر است 

 دفعه بعد مصرف پودر را كاهش دهيد

 لرزش شديد حين مرحله خشك كن

محل استقرار لباسشويي سطح نيست، در صورت لزوم همانطور كه در 
 بخش مربوطه ذكر شد، پايه ها را تنظيم كنيد.

 مطمئن شويد پيچ هاي انتقال باز شده اند.
 لباس ها در لباسشويي تراز چيده نشده اند.

 خطاهاي خاص

 : فورا با مركز خدمات تماس 0.1.5.7.8در صورت نمايش كد خطاي 
 حاصل فرماييد

 : آب به دستگاه نمي رسد. مطمئن شويد 2در صورت نمايش كد خطاي 
 شير آب باز است.

 : پمپ تخليه كار نمي كند. مطمئن شويد 3در صورت نمايش كد خطاي 
 شلنگ تخليه پيچ خوردگي ندارد 

 : لباسشويي بيش از حد با آب پر شده 4در صورت نمايش كد خطاي 
 است. شير آب را بسته و با مركز خدمات تماس بگيريد .

 : ابتدا لباسشويي را خاموش كنيد سپس 9در صورت نمايش كد خطاي 
  ثانيه مجددا آنرا روشن كنيد.10-15بعد  از گذشت  

 

 استفاده از ماده شستشو بدون فسفات ممكن است باعث بروز مشكالت زير شود:

 تيرگي آب لوله تخليه: بخاطر ذرات معلق باقي مانده از ماده شستشو است كه تاثير منفي بر روي كيفيت آبكشي ندارد.  -

مشاهده پودر سفيد در لباسشويي، در پايان شستشو: اين مسئله عادي است، پودر توسط لباس ها جذب نشده و رنگش  -
 تغيير نكرده است.

  را انتخاب كنيد و در آينده مقدار كمتري ماده شستشو استفاده كنيد.Rinseبراي از بين بردن اين ذرات معلق برنامه 
 نيست، در نظر داشته باشيد دفعه بعد مقدار كمتري ماده Rinseمشاهده كف در آخرين آبكشي: نياز به اجراي برنامه 

 شستشو استفاده كنيد.
كف فراوان: اين امر بدليل ماده آنيوني فعال در مواد شستشو است كه در مرحله آبكشي سخت بده كه حذف شود، در  -

 كمكي نخواهد كرد، پيشنهاد مي شود يك تميز كننده شستشوي مخصوص Rinseاين مورد اجراي مجدد برنامه 
 ماشين لباسشويي استفاده شود.

 اگر مشكل حل نشد يا فكر كرديد اشكالي در كار است، فوراً با مركز خدمات پس از فروش تماس بگيريد.
پيشنهاد مي شود هميشه از قطعات جانبي اصل استفاده شود، كه از طريق مراكز خدمات پس از فروش قابل تهيه مي 

 باشد.
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