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 یا و خدمات مسئول توسط آنرا خطر، از اجتناب منظور به برق سیم دیدن آسیب صورت در •
 .نمایید تعویض آمد کار شخصی

 دوباره را قدیمی مجموعه و کنید استفاده است موجود دستگاه همراه به که نو وسایل و لنگیش از •
 .نکنید استفاده
راي منسوجات مناسب ماشین ماشین لباسشویی شما فقط براي استفاده خانگی می باشد و تنها ب •

  .لباسشویی طراحی شده است
 می دیگران نظارت با دانش، کم و تجربه کم افراد یا ذهنی و فیزیکی کم توانایی با اشخاص و کودکان •

 . کنند بازي لباسشویی ماشین با نباید کودکان. کنید استفاده دستگاه این از امن شرایط در توانند
 . بکشید بیرون برق از را شاخه دو تعمیرات، نهگو هر یا کردن تمیز از پیش •
 .کنید حاصل اطمینان ها لباس جیب بودن خالی از شو،تشس از پیش •
 . شوند می ماشین به جدي آسیب باعث غیره و سنگ پیچ، سنجاق، سوزن، سکه، مانند برنده و تیز اشیاء •
 .نمایید طعق را آب منبع و کشیده بیرون برق از رانآ شاخه دو کار اتمام از بعد •
 مشاهده صورت در. نمائید حاصل اطمینان آن درون آب شدن تخلیه از درب کردن باز از پیش •
 . نکنید باز را درب شستشو، مخزن درون آب

 . باشند نرفته ماشین داخل خانگی حیوانات یا و کودکان که دیینما بررسی استفاده بار هر از پیش •
 حیوانات یا و کودکان شود، داغ بسیار ماشین نکرد کار هنگام در اي شیشه درب است ممکن •

 .دارید نگاه آن از دور ماشین، کار هنگام را خانگی
 .نمائید حاصل اطمینان منزل برق با دستگاه ولتاژ تطابق از •
 دو هرگز و نکنید استفاده باشد می لباسشویی ماشین از کمتر آن برق جریان که برقی پریز از •

 .بکشید بیرون مرطوب دست با را شاخه

 به پریز که شوید مطمئن و باشد وصل ارت سیم یک به باید برق پریز بیشتر، ایمنی منظور به •
 . است متصل ارت سیم به صحیح صورت

 . باشند نظارت تحت آنکه مگر باشند دستگاه از دور باید سال 3 زیر کودکان •
 کنند. مین بازي دستگاه با ها آن شوید مطمئن تا باشند نظارت تحت باید کودکان •

 کیسه بندي، بسته کردن باز از بعد. باشد خطرناك کودکان براي بندي بسته مواد است ممکن •
 . دارید نگه دور کودکان دسترس از را ها فوم و پالستیکی هاي
 از جلوگیري براي را الزم هاي مراقبت باشد می داغ آب تخلیه حال در دستگاه که زمانی •

 .آورید بعمل سوختگی
 قابل مواد و گاز آنها درون که هایی اتاق یا مرطوب هاي مکان حمام، در را وییلباسش ماشین •

 .نکنید نصب دارد وجود اشتعال
 طبق و مجاز هاي نمایندگی توسط باید دستگاه برق و آب لوله نصب که کنید حاصل اطمینان •

 . گیرد صورت ایمنی قوانین و کننده تولید کارخانه دستورات

 نقل و حمل مخصوص هاي مهره و پیچ و بندي بسته مواد کلیه باید تگاه،دس اندازي راه از قبل •
 جدي آسیب ها لباس شستن حین در دستگاه صورت این غیر در کنید جدا دستگاه از بدرستی را

 . دید خواهد
 اجرا لباس بدون را شستشو برنامه بار یک بشویید، بار اولین براي را ها لباس که این از قبل •

 . نمایید

 متصل سرد آب شیر به بایست می فقط است، آب ورودي لوله یک داراي که لباسشویی نماشی •
 .شود متصل گرم و سرد آب شیر به تواند می ورودي دو بودن دارا صورت در. شود

 نینکات ایم
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استفاده  از مواد قابل اشتعال، حالل هاي سمی، گازوئیل، الکل و غیره براي از بین بردن لکه نباید •
اده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی را انتخاب نمایید و از شستن فرش نمایید، لطفا فقط، م

 توسط دستگاه خودداري کنید.
 نمایید. خودداري دستی صورت به آب کردن اضافه از دستگاه، کردن کار هنگام در •
 از پس است خواهشمند کنید، صبر دقیقه دو لطفا درب کردن باز براي دستگاه، کار اتمام از پس •

 . بکشید برق از را دستگاه شاخه دو و بسته را آب شیر ها باسل شدن شسته
 . کنید خودداري دستگاه روي بر نشستن و رفتن باال از •
  .نمائید خودداري دستگاه درب به دادن تکیه از •
 درب شدن بسته هنگام مشکل بروز صورت در. نبندید محکم را دستگاه دربه است خواهشمند •

 . باشد نشده داده قرار آن درون حد از یشب لباس که کنید توجه دستگاه،
 

  دستگاه جابجایی به مربوط نکات
 .شود وصل دستگاه به مجددا متخصص فرد یک توسط بایست می نقل و حمل هاي . پیچ1
 . شود خارج کامال بایست می دستگاه درون باقیمانده بآ. 2
 استفاده کردن بلند براي دستگیره نوانع به دستگاه برآمده اجزاي از. کنید جابجا دقت با را دستگاه. 3

 نکنید. استفاده آن نقل و حمل براي دستگاه درب از گاه هیچ. نکنید
 

  اندازي دور مورد در نکاتی
 دیگر ضایعات با نباید محصول این کهدهنده این است نشان  اروپا اتحادیه کل در عالمت این

 سالمت یا و زیست محیط به احتمالی رسانی آسیب از اجتناب براي. شود ریخته دور خانگی
 و ارزشمند منابع تا کنید بازیافت آنرامسئوالنه  استاندارد، غیر و رویه بی ریختن دور از انسانها

را ارتقا بخشید. براي برگرداندن محصول استفاده شده، لطفا از سیستم هاي برگرداندن و بازیافت  بازیافت قابل
دستگاه تماس حاصل کنید. آنها می توانند این محصول را براي بازیافتی  استفاده کنید و یا با مراکز فروش

 سالم و ایمن براي محیط زیست از شما دریافت نمایند. 
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  اتـعلقـمتـ 

 
 ی ـنصب ماشین لباسشویـ 

 
  باز کردن بسته بندي ماشین لباسشویی

با دقت بررسی نمایید تا در هنگام حمل و نقل آسیبی به آن وارد  بسته بندي دستگاه را باز کنید و
به  هیسکر یک د )نشده باشد. همچنین دقت نمایید که تمام اقالم (که در قسمت متعلقات ذکر شده

 همراه دستگاه قرار داشته باشد. 
جاز در صورت مشاهده هرگونه آسیب هنگام جابجایی و یا کم بودن اقالم جانبی با نمایندگی م

 تماس حاصل نمایید. 
 

 مواد بسته بندي  دوراندازي
ممکن است مواد بسته بندي این دستگاه براي کودکان مضر باشند. آنها را از بین ببرید و از دسترسی 

 راحت کودکان دور نگه دارید. 
ه مواد بسته بندي را بر طبق قوانین محیط زیست محلی جمع آوري کنید و به همراه زباله هاي روزان

 خود دور نریزید.

  نقل و حمل هاي پیچ کردن باز
 پیج لباسشویی، ماشین این از استفاده از قبل
 باز آن پشت از باید نقل و حمل به مربوط هاي
 :کنید دنبال را زیر مراحل است خواهشمند. شود

 سپس کرده باز آچار توسط را ها پیچ همهـ  1
 نمایید خارج را آنها

 پیچ جاي هاي پوش رد توسط را ها حفرهـ  2
 . بپوشانید نقل و حمل

 . دارید نگه بعدي هاي استفاده براي را نقل و حمل هاي پیچـ  3
 

  مناسب محل انتخاب
 : باشد می زیر شرح به نظر مورد مکان خصوصیات لباسشویی، ماشین نصب از قبل

 پایهتصویردر قسمت تنظیم  مطابق آنرا نبودن صاف صورت (در خشک و سخت صاف، سطوح •
 . نمایید) تراز

 . باشد خورشید مستقیم نور تاثیر از دور •

 . باشید داشته کافی تهویه سیستم •

 . باشد سانتیگراد درجه صفر باالي اتاق دماي درجه •

 . باشید پز کباب و گاز اجاق قبیل از گرمازا منابع از دور •

 . نکنید نصب فرش روي را دستگاه. باشد نگرفته قرار برق سیم بروي دستگاه که کنید حاصل اطمینان •

 متعلقات / نصب
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 پایه کردن تراز
 دادید، قرار خود جاي در را دستگاه کهـ زمانی  1

 دستگاه به ها پایه که نمایید بررسی ابتدا لطفا
 با را ها پایه صورت این غیر در. باشند متصل
 آچار توسط و داده قرار خود جاي در آچار ای دست
 .کنید محکم را آنها مهره

 چهار خود جاي در دستگاه دادن ارقر از بعدـ  2
 اگر تا دهید فشار متوالی طور به آنرا باالي گوشه

 .نمایید تنظیم آنرا هاي پایه نبود ثابتی حالت در دستگاه
 توسط را پایه هاي مهره قفل. دارد قرار مناسبی وضعیت در دستگاه که شوید مطمئنـ  3

 به دست یک با را پایه سر یک. بچسبند زمین به کامال تا بچرخانید آنرا و کرده شل آچار
 ببندید. بدنه به آنرا دیگر سر دیگر دست با و بچسبانید زمین

 پایه شدن ثابت از تا دهید فشار را دستگاه طرف چهار شدند، قفل ها پایه اینکه از پسـ  4
 . نمایید تکرار را 3 و 2 مراحل استحکام عدم صورت در. نمایید حاصل اطمینان ها
 لباسشویی ماشین روي برعکس صورت به را نوشابه قوطی مانند محکم استوانه یکـ  5

 تراز زمین روي دستگاه بود پایدار استوانه اگر عقب و جلو چپ، راست، سمت از دهید، قرار
 دو پس. است تر پائین حسط نشانگر چرخش مسیر. نیست تراز ماشین چرخید اگر. است
 دوباره باید 3 تا 1 مراحل. شود تراز دستگاه تا بیاید البا باید است مسیر این در که اي پایه

 . شوند ققل محکم ها مهره و شود وصل زمین به محکم پایه تا شود تکرار

 نصب شیلنگ ورودي 
انویی شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و زـ  1

محکم ا در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید ت
 .شود

ي پشت شیلنگ را به دهانه ورود سر دیگرـ  2
دستگاه وصل کنید و در جهت عقربه هاي ساعت 

 بچرخانید تا محکم شود. 
 

 تکرار را فوق مراحل آب، نشتی مشاهده صورت در ، یلنگش کردن وصل از بعد :نکته
 بزرگ یا و مربع صورت به آن سر اگر باشد، استاندارد بایست می نیز آب شیر يسر. نمائید

   .یدنمای تعویض را شیر باید باشد، می
 

 خروجی شیلنگ قراردادن
  تخلیه) شیلنگ(
 :نمایید استفاده زیر روش دو از
 فاضالب مجراي در را خروجی شیلنگ سرـ  1

 .دهید قرار
 .نمایید وصل فاضالب مجراي به را خروجی شیلنگـ  2

 نصب
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  الکتریکی اتصاالت

 آمپر 10 دستگاه این برابري برق جریان حداکثر گرمایی سیستم از استفاده زمان در •
 در )جریان و برق ولتاژ (سیم، برق جریان سیستم که کنید حاصل اطمینان لطفا. باشد می

 برق پریز و. کند ایجاد نظر مورد الکتریکی وسیله در را تناوب این تواند می شما، منزل
 . باشد )زمین به اتصال (سیم ارت سیم داراي و باشد شده نصب دقت به باید استفاده مورد

 قرار دستگاه برچسب روي بر که ولتاژي با نصب محل در برق ولتاژ بودن یکسان از •
 .نمایید حاصل اطمینان دارد
 ارت سیم داراي باید دستگاه بدنه و باشد داشته مطابقت پریز با باید برق شاخه دو •

 .باشد
 .نکنید استفاده رابط سیم عنوان به منظوره چند پریزهاي از •
 . نکشید برق از یا و بزنید قبر به را دوشاخه مرطوب دست با •

 بیرون بعد و بگیرید محکم را آن برق پریز به شاخه دو کردن خارج یا و وارد هنگام •
 . ندهید انجام زور و شدت با را عمل این. بکشید

 فروش از پس خدمات بخش توسط را آن شاخه دو شکستگی یا دیدن آسیب صورت در
 .نمایید تعویض

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هشدار
 داشتن صورت در. باشد داشته )زمین به (اتصال ارت سیم باید دستگاه اینـ  1

. دهد کاهش را گرفتگی برق خطر تواند می ارت سیم الکتریکی، کوچک اتصالی
 . باشد می اتصال محل در ارت سیم برق، سیم برق، شاخه دو به مجهز دستگاه این

 الکتریکی هاي دستگاه سایر از جدا و جداگانه برق پریز یک به باید را لباسشویی ماشینـ  2
 .دارد وجود فیوز دیدگی آسیب ویا برق وصل و قطع امکان صورت این غیر در. نمایید متصل

  

 نصب
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  لباسشویی ماشین اندازي راهـ 
 

  شستشو از قبل ها لباس نمودن آماده و بررسی
 مطالعه دقت به را بخش این ها لباس و لباسشویی ماشین دیدن صدمه از جلوگیري براي لطفا

 . نمایید
 

  .دهند نمی پس رنگ ها لباس شستشو اولین در که نمایید بررسی
 لباس مخفی هاي گوشه کردن تمیز جهت را شستشو مایع به آغشته سفید حوله یک اینکه از بعد

 رنگ که کنید بررسی را سفید حوله کردید، استفاده
 ینب از براي. باشد نگرفته خود به را اصلی هاي لباس
 مایع از ها جیب و آستین سر یقه، روي هاي لکه بردن
 ساسح هاي لباس مورد در. کنید استفاده کننده سفید

. باشد می ضروري آنها روي شناسنامه به توجه ا،مد به
 و شده لباس رنگ تغییر باعث صورت این غیر در

 . شود می چروك
 از را آنها شستشو از قبل. دهند می پس رنگ راحتی به ها لباس بعضی و ها روسري که آنجایی از

 . بشوئید جداگانه و نموده جدا ها لباس دیگر بین
 و نمایید استفاده لباسشویی مایع از ها جیب و ها یقه ها، آستین روي هاي لکه بردن بین از براي
 داشته آنها شستشوي در بهتري تاثیر اینکه براي سپس. بشویید نرم برس و شوینده مایع با را آنها

 . دهید قرار لباسشویی ماشین در را آنها باشد
شوند. در غیر  شسته آنها روي شناسنامه مطابق باید باشند می حساس آب دماي به که هایی لباس

 .این صورت احتمال تغییر رنگ یا آب رفتن آنها وجود دارد

 به خاطر بسپارید 
در ماشین لباسشویی نگه ندارید هرگز لباس هایی را که قرار است شسته شوند. براي مدت طوالنی 

این امر باعث کپک زدگی و ایجاد لکه روي آنها خواهد شد. بنابراین لباس ها را در همان زمان که 
در ماشین قرار می دهید بشویید. اگر بر طبق دماي آب مناسب شسته نشوند. احتمال تغییر رنگ و 

 .آب رفتن لباس ها وجود دارد
 

  باشند نمی مناسب لباسشویی ماشین در شستشو براي که هایی لباس
 کراوات مانند ؛دهند می دست از را خود ظاهري شکل آب در شدن ور غوطه اثر در که هایی لباسـ 

 کنید ور غوطه آب در را ها آن اگر غیره، و لباس روي هاي کاور شب، هاي لباس هاي جلیقه ها،
 نخی هاي لباس قبیل از دهند می پس گرن که هایی لباس روند، می آب یا و شده چروك احتماال
 . اند شده تولید مصنوعی الیاف از که مخلوط

 رزینی هاي رنگ با که هایی لباس همچنین شده) (تزئین شده کار هاي لباس دار، چین هاي لباس
 میان از. شوند رفتگی آب دچار آب در شدن ور غوطه هنگام است ممکن اند، شده آمیزي رنگ
 با شده تزیین و پوستی محصوالت چروك، ابریشم جنس از هایی لباس تانیک و پشمی هاي لباس
 . دهند می دست از را خود ظاهري شکل براحتی که خز جنس
 به که هستند محصوالتی سنتی و بلند هاي لباس همچنین و هستند تزئینات داراي که هایی لباس
 .دهند می دست از را خود رنگ راحتی

 لباسشویی ماشین در. باشند می شستشو راهنماي شناسنامه اقدف که هایی لباس شستشوي از
 . نمایید خودداري

نقاشی و الکل می  نرتی یل،ئو گاز بنزین، نفت، قبیل از شیمیایی هاي لکه حاوي که هایی لباس
 باشند را درون ماشین لباسشویی نشویید.

 راه اندازي
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  شوینده پودرهاي به توجه
 لباسشویی ماشین مخصوص پودر و کم کف با اسبمن شوینده مواد از ها لباس شستشوي براي

 رنگ، پشمی)، و نازك هاي لباس مصنوعی، الیاف (کتان، لباس جنس نوع با که نمایید استفاده
 . باشد سازگار ها لباس کافی میزان و شستشو دماي

 از و کند پیدا افزایش شوینده ماده از ناشی فک است ممکن فوق، نکات رعایت عدم صورت در
 .باشد داشته همراه به نیز را خطراتی و شود لبریز پودر مخزن

 استفاده را ها آن از کمی مقدار نیاز صورت در رسانند، می آسیب ها لباس به قلیایی کننده سفید مواد
 . نمایید

 درست از دراینصورت. نمود خواهند بدي بوي ایجاد بمانند باقی ها لباس درون شوینده هاي پودر اگر
 . نمایید حاصل اطمینان آبکشی لعم شدن انجام

 نمی حل کامل طور به و راحتی به پودر باشد زیاد مصرفی پودر میزان یا باشد کم آب دماي اگر
 . کند می آلودگی ایجاد ها لباس براي و ماند می باقی دستگاه و ها لوله درون ها، لباس روي و شود
 هاي توصیه همچنین و آب فشار و کثیفی میزان ها، آن وزن به باید ها لباس شستشوي براي

 . ه باشیدداشت کافی دقت مصرفی شوینده ماده ،هکنند تولید شرکت
 . بگیرید تماس خود منطقه آب شرکت با ندارید آگاهی آب فشار میزان از اگر

 کودکان دسترس از دور و خشک و امن جاي در را ها افزودنی سایر و شوینده مواد :نکته
 .دهید قرار

 
  هاي لباس ها را خالی نمایید. لطفا جیب

 لطفا جیب هاي لباس هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم

از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در غیر این 
پیدا  ایرادصورت ممکن است ماشین صدمه دیده و 

 .کند
 

 اساس بر باید شوندمی شسته که هاییلباس
 :شوند بندي هدست زیر مشخصات

 قابل هاي لباس: است شده نوشته لباس ها مشخصات بر روي بر که هایی نشانه اساس بر
 .شوند می تقسیم غیره و پشمی ابریشم، مصنوعی، الیاف مختلط، الیاف کتان، هاي دسته به شستشو

 .شوندتفکیک و جداگانه شسته  از یکدیگر باید رنگی و سفید هاي لباس :رنگ
 . بشویید باهم را متفاوت هاي اندازه با ها لباس بهتر، شستشوي تاثیر براي: اندازه

 ها پرده پشمی، منسوجات براي همچنین و شوند شسته جداگانه باید نازك هاي لباس: حساسیت
 . نمایید استفاده مالیم شستشو برنامه از ابریشمی و

 . نمایید حظهمال را شوند شسته باید که هایی لباس اممت مراقبتی هشدارهاي ابتدا
 شستشو از قبل پرده هاي هگیر. نمایید بندي دسته را آنها باید ماشین در ها لباس ریختن از قبل
 گل و دکمه که هایی لباس. رسانند می آسیب ماشین به ها لباس روي تزئینات شود، جدا آن از باید

 . شوند رو و پشت شدن شسته از قبل باید دارند دوزي
 

 :ترسریع شدن تمیز
 به باید ها لباس بندهاي و ها روبان. شوند ثابت باید ها قالب و ها دکمه و باشند بسته باید ها زیپ
 . شوند متصل هم

درون کیسه  باید شستشو براي دیگر کوچک چیزهاي و دستکش کروات، جوراب، زیر، لباس
 توري قرار داده شوند.

 راه اندازي
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 دننما خیمز و سنگین هاي لباس تنها خواهید می که زمانی
 براي بشویید، را اي پنیه هاي ژاکت و ها جین ا،ه حوله

 یک آنها همراه تعادل، عدم علت به هشدار زنگ از جلوگیري
. شود انجام تر راحت تخلیه تا بیاندازید ماشین در لباس دو یا

 ها لباس سطح از را خانگی حیوانات موي و لکه خاك، و گرد
 تماس اثر بر ها لباس است ممکن شستشو هنگام در. کنید پاك

 .ببینند آسیب لکه و خاك و گرد ذرات با
 

  کودکان پوست از محافظت
 جداگانه باید بند پیش قبیل از کودکان هاي حوله و ها لباس
 باقی از جلوگیري و پاکیزگی از اطمینان براي. شود شسته
 مجددا را کشی آب (مرحله .یابد افزایش باید کشی آب زمان کودکان لباس در شوینده مواد ماندن
 هاي جوراب و ها آستین ها،ه یق قبیل از کودکان لباس از هایی قسمت است بهتر. )دهید انجام
 درون دادن قرار از قبل را غیره و سفید

 شستشو تاثیر تا بشویید، دست با ماشین
مخصوص  مایع یا پودر از لطفا. شود بیشتر

 صورت در. نمایید استفاده لباسشویی ماشین
 آن از شده حاصل فک صابون، از استفاده

 .ماند خواهد باقی ها لباس درون
 

 ظرفیت شستشو 

. در غیر اینصورت ممکن است بر روي نتیجه شستشو کنیدش از اندازه تعیین شده پر ندستگاه را بی
 . نمایید شستشو و پر را دستگاه مقابل جدول مطابق لطفاتاثیر گذار باشد. 

 

 . شوند شسته رو و پشت باید گیرند یم پرز راحتی به که هایی لباس
 هاي لباس صورت این غیر در شوند شسته جداگانه باید گیرند می زپر راحتی به که هایی لباس
 شسته جداگانه باید نخی و سیاه هاي لباس ترجیحا. شوند می نخ به آغشته یا و پرزدار هم دیگر
 . شوند

 و پرده اسکی، (لباس یدبشوی لباسشویی ماشین در نباید را آب ضد هاي لباس
  سفره) دستمال

دستمال سفره،  لباس هاي ضد آب، قبیل از شوند نمی ور غوطه آب در که محصوالتی است بهتر
. نشوند شسته لباسشویی ماشین در بارانی، لباس اسکی، چتر، روکش اتومبیل، کیسه خواب و غیره

 نتیجه در ومشاهده شود  دستگاه در یرعاديغ لرزش یا و شود شدن آب لبریز باعث است ممکن زیرا
 . ببینند آسیب است ممکن نیز ها لباس

 
  کشی آب هنگام در هشدار

 :نخی هاي لباس و آب ضد هاي لباس کشی آب
 محصوالت براي آب ضد هاي لباس رطوبت تخلیه امکان کشی آب مرحله و معمولی شستشوي در
 زمان شدن طوالنی باعث امر این که ودش می جمع قسمت یک در شستشو آب و ندارد وجود افییال

 .شد خواهد آن لرزش و حرکت دستگاه، کارکرد
 

 حداکثر ظرفیت بارگیري نوع الیاف
 کیلو 9 کیلو 8

 کیلو 9 کیلو 8 کتان
 کیلو 5/4 کیلو 4 الیاف مصنوعی

 کیلو 5/2 کیلو 2 پشم
 کیلو 5/3 کیلو 5/2 رحری

 

 راه اندازي
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  :نکته بعد از شستشو
 بعد از شستشو، امکان دارد صدا هایی از ماشین لباسشویی شنیده شود. . 1
 شیر آب را ببندید. . 2
 . دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشید.3
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  کنترل صفحه نمايـ 
 

 

 لکنتر صفحه نمايـ 

 

 صفحه کنترل
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  بار اولین براي ها لباس شستشويـ 
 و خالی صورت به بار یک باید را زیر شستشوي مراحل تمام بار، اولین براي ها لباس شستن از قبل

 .دهید انجام لباس بدون
 .کنید وصل را برق و آب منبعـ  1
 درب و بریزید پودر مخزن درون شوینده ماده مقداريـ  2

 .ببندید را آن
 .دهید فشار را Power دکمهـ  3
 . دهید فشار را Start/Pause کلید - 4

 »است شده تقسیم زیر هاي بخش به شوینده ماده مخزن
I. اولیه شستشوي 
II. اصلی تشوشس  

  کننده نرم مایع:       
 .بکشید بیرون را مخزن تا دهید فشار را دکمه:       

 
 :ریختن ماده شوینده درون مخزن

 .مخزن ماده شوینده را بیرون بکشیدـ  1
را با ماده شوینده اولیه پر کنید. در صورت لزوم وجوع به جدول روش شستشو  .I محفظهـ  2

 .17صفحه
 .با ماده شوینده اصلی پر کنید .IIمحفظه ـ  3

 انتخاب دوم: مایع شوینده ـانتخاب اول: پودر شوینده 
 .17در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه *  اده نرم کننده پر کنیدم محفظه باـ  4

  نکته:

پودرهاي درشت و به هم چسبیده شده، بهتر است قبل از مصرف آنها را کمی در آب حل  براي •
هنگام پر شدن آب مانع لبریز شدن آب از مخزن  شدن دهانه مخزن پودر نشوند و کنید تا مانع بسته

 پودر شوند. 

 ت مصرف آب و انرژي کمتر، از ماده شوینده مناسب استفاده کنید.براي شستشوي بهتر و جه •
 

  لباسشویی ماشین کردن روشن
 باز کامال را آب شیر باشند، شده نصب صحیح ها لوله که کنید بررسی کنید، وصل را ماشین برق

 دکمه. زیدبری پودر مخزن در را کننده نرم و شوینده ماده و داده قرار ماشین درون را ها لباس. نمایید
on/off دکمه و انتخاب را مناسب برنامه دهید، فشار را Start/Pause دهید فشار را . 

 
  برنامه انتخاب

 زیر آب دماي جدول به توجه با و ها لباس کثیفی میزان و مقدار نوع، اساس بر باید صحیح برنامه
 . گردد انتخاب

 

سفره ، نند: رومیزيماسفید (لکه هاي زیاد، لباس هاي نخی کامال  درصد 95
 اي، حوله و ملحفه)چه پار

تان هاي رنگی، الیاف مصنوعی با درجه رنگی کلکه هاي متوسط،  درجه 60
 لک دار، کتان کامال سفید مشخص (مانند: بلوز، لباس خواب) نسبتاً 

 لکه هاي معمولی شامل الیاف مصنوعی و پشمی و آب سرد 20،  30،  40

 شواولین شست
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کلید گردان  چرخاندن با شوید می که کثیفی میزان و لباس جنس به توجه با را نظر مورد برنامه ابتدا
 طور به. نمایید انتخاب لباس کثیفی و جنس اساس بر را مناسب دماي دوم مرحله در انتخاب نمایید.

 . بود خواهد بیشتر آن برق مصرف باشد، باالتر آب دماي چه هر کلی
لباس ها   باشد بیشتر چرخش سرعت چه هر. یدنمای انتخاب را مناسب چرخش سرعت آخر، در

 بلندتر خواهد شد. نیز خشک تر می شوند و صداي ماشین
 

. کنید انتخاب را ماشین سرعت کمترین باید نازك هاي لباس از محافظت براي :کنید دقت لطفا
 را می توانید از موارد پایین انتخاب نمایید: شستشو اصلی برنامه

 

Cotton (نخی) کتان  
 .دارند حرارت برابر در مقاوم الیاف از یا ضخیم الیاف که اي البسه شستشوي براي مناسب

 

MIX ترکیبی شستشوي  
باشید از این  داشته دیگ داخل ترکیبی صورت به کتان و مصنوعی الیاف با البسه که صورتی در

 برنامه استفاده گردد.
 

 Intensive متمرکز شستشوي برنامه  
زمان برنامه شستشو با  هاي خاص دارند استفاده کنید(لباس هاي خیلی کثیف) وقتی لباس ها لکه

 انتخاب این برنامه افزایش می یابد.
 

Baby Care  لباس کودکان 
دارد  درجه نگه می 60باالي  بیشتر و در دمايزمان  دقیقه 30به مدت  لباس کودك این برنامهدر

 تا باکتري هاي مضر زدوده شوند.
SYNTHETIC شوي الیاف مصنوعی شست 

، کت، البسه هاي ترکیبی و یا پارچه هاي بافته شده، باید پیراهنمناسب براي البسه هاي مصنوعی 
آنها جلوگیري گردد و به آسانی کف آنها میزان پودر شستشو هم کاهش یابد تا از میزان شل شدگی 

 زدوده شود.
 

Allergy care  مراقب آلرژي 
درجه سانتیگراد  60طور موثر عوامل آلرژي زا را با سازگاري دماي باالي ماشین لباسشویی می تواند ب

 گذار باشد.و در عمل استریلیزاسیون و ضد آلرژي بودن تاثیر  از بین برده
 

Sports Wear  لباس هاي ورزشی 
 هاي ورزشی از این برنامه استفاده نمایید. براي شستشوي لباس

 
Stearn Care  مراقبت با بخار 

نامه مناسب شستشوهاي روزانه البسه هایی از جنس کتان و الیاف مصنوعی است. در این این بر
باکتري و جرم هستند نفوذ کند و از  برنامه بخار می تواند بر روي الیاف که عامل تاثیرگذار بر

 بوگرفتن جلوگیري و بر سالمت فرد تاثیر گذار باشد.
 

20C: درجه 20 شستشوي  
هم انتخاب  بسردآاز  توانید می باشد، می درجه 20 برروي فرض شپی صورت به برنامه این

 کنید.
 

Oudea Quickاي دقیقه 15 سریع ١٥  
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 .مناسب براي شستشوي سریع براي لباس هاي کم و یا با کثیفی کم است
 

DELICATEظریف  لباس هايتشوي س: ش 
 ط مخصوص شستشوي البسه ظریف مثل ابریشم، ساتن و ترکیبات پارچه اي مختل

 

EC60ـ  40شستشوي اقتصادي  ٦٠-٠٤٠ 
تنظیم شده  درجه  40این برنامه طراحی شده است براي شستن کت به صورت پیش فرض بر روي 

 .است و قابل انتخاب می باشد
 

JEANS  شستشوي جین 
 .مختص شستن البسه هاي جین است

 

Wool پشم 
 برنامهاین  توسط توانید می لباسشویی دارند را ماشین در شستشو قابلیت که پشمی منسوجات

 باید همچنین. کنید انتخاب نظر مورد لباس روي شناسنامه طبق را مناسب آب دماي لطفا. بشویید
 .شود استفاده پشمی منسوجات براي مناسبماده شوینده 

 

RAPID اي دقیقه 45 سریع شستشوي ٤٥: 
 .گردد ذخیره شستشو زمان و انرژي تا باشند نمی کثیف خیلی که اي البسه براي مناسب

 

SPIN ONLY کن خشک فقط  
 خشک کردن تخلیه شود. داخل دستگاه می بایستی قبل از و کفآب  ، در این برنامه روند خشک کردن مجزا

 

Rinse & Spin کردن خشک و کشیآب  
 جدا گانه بصورت روند آبکشی و خشک کردن

  هشدار

فظه مخصوص در دستگاه طراحی شده چنانچه در حین عملکرد شستشو برق قطع گردد ، یک حا
  پایان برساند.ه است تا بعد از وصل شدن جریان برق ماشین ادامه برنامه شسشتوي خود را ب

 

DELAY  تنظیم برنامه تاخیر 
 برنامه انتخاب . 1
 ساعت) 24تا  1فشار دادن دکمه تاخیر براي انتخاب زمان (بین ـ  2
 .از برنامه تاخیر شروع زمان شستشوجهت آغ start/pauseفشار دادن دکمه ـ  3

 :لغو نمودن برنامه تاخیر
 دکمه برنامه تاخیر را فشار دهید تا چراغ آن خاموش شود مجددا دکمه تاخیر را فشار دهید تا هنگامی

 را نمایش دهد. OKکه صفحه نمایش 
خصوص اگر در زمانی که دستگاه مشغول کار کردن است جریان برق قطع شود یک حافظه م نکته:

را ذخیره می کند و وقتی جریان برق مجددا برقرار شد از همانجایی که قطع شده  برنامه انتخاب
 شده بود به کار خود ادامه می دهد.

 

 Soil برنامه میزان کثیفی : کلید 
 با انتخاب این برنامه مدت زمان شستشو بر حسب میزان کثیفی کاهش یا افزایش خواهد یافت.

 

Anti - crease نامه ضد چروك بر 
 با انتخاب این برنامه میزان چروك شدن البسه کاهش می یابد. 

 

PREWASH شستشو پیش  
 برنامه این. گردد می محسوب اصلی شستشوي برنامه از پیش اضافی شستشوي یک برنامه این

 مخزن در لباسشویی پودر تا دارید نیاز شما و باشد می کثیف خیلی هاي لباس شستشوي مناسب
 .بریزید پودري جا )I( هشمار

Reload: مجدد کردن پر  
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 چرخش حال در دستگاه دیگ که هنگامی. داد انجام شستشو مراحل طول در توان می را عمل این
. نمود باز توان نمی را دستگاه درب دارد، وجود دیگ در باال حرارت درجه با آب زیادي مقدار و بوده
 لطفا. دهید فشار ثانیه 3 مدت به را Start/Pause کلید ،برنامه میانه در لباس کردن اضافه براي

 .دهید انجام ترتیب به را زیر مراحل
  .ایستد باز چرخش از دیگ تا نمایید صبر . 1
 .شود باز در قفل. 2
 .دهید فشار را Start/Pause کلید مجددا و بسته را دستگاه درب هاي لباس کردن اضافه از بعد. 3

 دستگاه به باالست آب دماي با و بوده باالتر داخلی تیوب از آب سطح که هنگامی گاه هیچ: نکته
 .نکنید اضافه لباس

 

 Child lockکودك قفل  
 این توانید می شستشو، زمان طول در کودکان توسط دستگاه کارکرد در اختالل از اجتناب براي

 هايلیدک باشد، می فعالیت حال در دستگاه که زمانی. نمایید انتخاب را عملکرد
 EXIRA RINSE PRE WASH / FUNCTION SELECT  ثانیه فشار دهید تا  3را همزمان به مدت

 دستگاه کردن خارج منظور به. باشند می قفل on/off کلید جز به کلیدها تمامچراغ آن روشن شود. 
 مجددارا  EXIRA RINSE PRE WASH / FUNCTION SELECT کلید دو هر کودك، قفل برنامه از
 این گردد، قطع دستگاه برق که صورتی در. شود خاموش نیز آن چراغ تا دارید نگه ثانیه 3 دتم به

 خواهد فعال همچنان کودك قفل برنامه دستگاه کار کامل پایان از پس. گردد می لغو نیز برنامه
 .بود

 

MY CYCLE  برنامه مورد انتخاب من 
تفاده می شود، پس از انتخاب برنامه و براي به خاطر سپردن برنامه اي که اغلب توسط شما اس

ثانیه فشار دهید تا برنامه انتخاب گردد. این کار را  3را به مدت ) SPIN/TEMP(ن کلید آتنظیم 

) به صورت پیش COTTONباید قبل از شروع برنامه اصلی ماشین انجام دهید. برنامه کتان (
  فرض در این ماشین انتخاب شده است.

 

TEMP  کنترل دما 
 90درجه و  40درجه،  30درجه،  20سرد، (ا این دکمه را جهت تنظیم دماي آب مهت انتخاب دج

 .درجه) فشار دهید
 

SPIN یاSPEED  سرعت خشک کن 
  دور می توانید انتخاب کنید. 1400تا چرخش دیگ  این دکمه را جهت تغییر سرعت

 

 SPEED WASHسریع شستشوي  
 .گردد می استفاده تشوشس زمان مدت کاهش جهت برنامه این از

 

 EXTRA RINSEهاضاف کشیبآ  
 خواهد انجام اضافه کشیآب برنامه یک لباسشویی در شما، توسط برنامه این انتخاب صورت در

 .گرفت
 

  صوتی هاي سیگنال حذف
 شروع از پس. رفت خواهد بین از آالرم صداي دستگاه، آالرم صداي عملکرد کردن غیرفعال با
. شنید خواهید بوق صداي دهید، فشار ثانیه 3 مدت به را Spin و temp هدکم دستگاه کار به

 صداي دوباره کردن فعال براي. رفت خواهد بین از آالرم صداي بوق، صداي شنیدن از پس
 و خاموش زمان تا تنظیمات این. دهید فشار ثانیه 3 مدت به را spin و temp دکمه آالرم،
 .بود خواهد فعال دستگاه بعدي روشن

 
 

 اولین شستشو
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  ٤٠/٦٠ECO Cottonoتست انرژي  برنامه. است A+++انرژي  کالس
 .فرض پیش عنوان به دیگر عتسر باالترین: سرعت

 .کیلوگرم 4: کیلوگرمی 8 ماشین براي پر نیمه
Cottono ٤٠/٦٠ECO  »استاندارد هايتست  »ي برنامه Cottono ٤٠/٦٠ECO  

 .استاندارد هاي برنامه و
 شستشوي براي و است ها آن به مرتبط فیش و ها برچسب طالعات،ا که هستند شستشویی

 د.ان مناسب معمول کثیف رخت
 گونه این شستشوي برايانرژي  و آب مصرف لحاظ از برنامه ترین بازده رپ ها برنامه این
 .باشد سیکل هر براي شده گفته دماياز  متفاوت آب دماي است ممکن هستند، ترخ
 
ضروري لوازم   اختیاري لوازم    نیستند ضروري لوازم . 

 . هستند کننده مصرف ارجاع براي فقط جدول این پارامترهاي: توجه
 .باشند متفاوت جدول این با است ممکن واقعی پارامترهاي
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 جدول شستشو
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 . ببندید را آب شیر و قطع را برق پریز تعمیر بار هر از قبل 
 

  هشدار
 امر این ندهید، قرار منفجره مواد و شیمیایی يها حالل مجاورت در را دستگاه

  .گردد می دستگاه دیدن آسیب باعث
 . ریزیدن آن روي بر آب ماشین کردن تمیز براي هرگز
 . نکنید استفاده هستند، PCIX داراي که اي شوینده مواد از دستگاه کردن تمیز براي

 
  لباسشویی ماشین بدنه از نگهداري و کردن تمیز

 توانید می لزوم صورت در. کند می طوالنی را آن مفید عمر لباسشویی ماشین از اسبمن نگهداري
 توسط بالفاصله بآ شدن لبریز صورت در. نمایید تمیز ضعیف و رقیق هاي کننده پاك با آنرا سطح
 . نمایید خشک آنرا مرطوب پارچه

 . نکنید استفاده بدنه روي هاي لکه بردن بین از براي تیز اشیاء از
 . باشد می ممنوع مشابه مواد با شده رقیق هاي حالل و اسیدي مواد از استفاده :تهنک

 
 تمیز کردن مخزن داخلی 

 ها و رسوبات باقیمانده در داخل مخزن باید بالفاصله با ماده شوینده بدون کلر پاك شوند.  جرم
 .هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید

  از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی
 :هنگامی که درجه حرارت به زیر صفر برسد و دستگاه شما دچار یخ زدگی شود. می بایست

 برق دستگاه را قطع نمایید.ـ  1
 شود. نرمشیر آب را با آب گرم بشویید تا لوله ورودي  ـ 2
 شیلنگ ورودي را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید. ـ  3
 دقیقه صبر کنید. 10داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و ـ  4
لنگ ورودي و خروجی یشیلنگ ورودي را براي استفاده مجدد وصل نمایید و درست کار کردن شـ  5

 را بررسی نمایید. 
زمانی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید از دماي باالي صفر درجه محیط اطمینان  نکته:

 حاصل کنید.
 

  :انجماد از جلوگیري
 باقیمانده آب لطفا دارد، را راحتی به انجماد امکان که دارد قرار اتاقی در شما لباسشویی ماشین اگر
 . کنید تخلیه کامل طور به را خروجی لوله و ورودي لوله در

  ورودي شلنگ در مانده باقی آب تخلیه
 را ببندید. آب شیر ـ 1
 را آن يانتها و کنید جدا بآ شیر از را ورودي یلنگ. ش2

  .دهید قرار ظرفی درون
. نمایید انتخاب تخلیه و شستن از غیر به را مراحل از یکیـ  3

 . شود می تخلیه ثانیه 40 مدت ظرف ورودي شیلنگ درون آب
 لوله ورودي را مجددا به شیر آب وصل کنید.ـ  4

  .کنید تخلیه فاضالب در را مانده باقی آب
 

 نگهداري
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  هشدار     
 . شود خنک تا کنید صبر دارد وجود دستگاه داخل داغ آب اگر ،آسیب دیدگی از جلوگیري براي              

 
  شیارها و پودر مخزن کردن تمیز
 : شیارها و شوینده ماده شويک کردن تمیز براي

 فشار داخل سمت به را کننده نرم مخزن در موجود پیکانـ  1
 .دهید

 بیرون را مخزن مایع روکش و بکشید باال سمت به را گیرهـ  2
 .بشویید آب با را شیارها همه و بیاورید

 فشار داخل به را کشو و برگردانید را را مخزن روکشـ  3
 . دهید

 
 تمیز کردن فیلتر داخلی 

اگر در زمان باز بودن شیر آب، آب به دستگاه نمی رسند باید 
 فیلتر داخلی تمیز شود. 

  تمیز کردن فیلتر شیر آب
 شیر آب را ببندید.ـ  1
 ا به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.یکی از مراحل رـ  2

ثانیه  40فشار دهید تا برنامه حدود  Start/pauseـ دکمه  3
 .اجرا شود

 وله ورودي را از شیر آب جدا کنید. ـ ل 4
 فیلتر را به وسیله آب بشویید.ـ  5
 لوله ورودي را مجدد وصل کنید.ـ  6

 
  لباسشویی ماشین داخلی فیلتر شستن

 .کنید جدا ماشین پشت از را وديور لولهـ  1
 .کنید نصب دوباره شستن از پس و بکشید بیرون را فیلتر انبردست باـ  2
 .کنید نصب مجدد را ورودي لولهـ  3
 .باشد نداشته نشتی آب که کنید حاصل اطمینان و کنید باز را آب شیرـ  4
 . ببندید را آب شیرـ  5

 فقط اگر. شود شسته لباسشویی ماشین داخل فیلتر سپس و آب شیر فیلتر ابتدا کلی، طور به :نکته
 آب شیر فیلتر کردن تمیز براي را 3 تا 1 مراحل آن از بعد شود، شسته لباسشویی ماشین داخل فیلتر

 . نمایید تکرار مجدد

 

 نگهداري
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  هشدار
 را برق شاخه دو دستگاه کردن تمیز از قبل الکتریکی شوك از جلوگیري براي

 و بکشید بیرون را برق سیم لباسشویی، ماشین از استفاده از دبع. بکشید بیرون
  .ببندید محکم را درب کودکان ندیدن صدمه از جلوگیري براي

 
  تخلیه پمپ فیلتر کردن تمیز

 . شوند جمع تخلیه پمپ فیلتر در کوچک موارد و نخ دارد احتمال
 تمیز و بررسی اي دوره صورت به فیلتر این است بهتر دستگاه مناسب عملکرد از اطمینان براي
 .گردد

 
  هشدار

 . نمایید خارج کردن تمیز براي را فیلتر سپس و تخلیه را پمپ آب: اول
 . باشید سوختگی مراقب آب بودن داغ صورت در: دوم

 
  مهم

 هنگامی در. نمایید تمیز منظم طور به را فیلتر ها، لباس کثیفی و شستشو دفعات تعداد به توجه با
 اجسام وجود صورت در. نمایید کردن تمیز به اقدام است شده تخلیه آب و خالی اهدستگ که

 شنیده دستگاه از معمولی غیر ايها صد آب تخلیه هنگام در غیره، و سوزن سکه، مانند خارجی
 .شد خواهد

 

 
 
 
 
 
پس از اینکه تکه هاي اضافی را بیرون ریختید ـ  2

 رار دهید.تمامی قطعات را به دقت در جاي خود ق

 
 

  هشدار
 است ممکن کار حال در برنامه به توجه با و است کار حال در دستگاه که هنگامی

 دستگاه، کارکرد حین در عنوان هیچ به. باشد داغ بسیار دستگاه داخل آب دماي
 شستشو برنامه زمان مدت تا کنید صبر. دارد وجود سوختگی خطر زیرا نکنید، باز را تخلیه پمپ
 درستی به آنرا که یدینما دقت فیلتر، درپوش بستن هنگام. شود تخلیه دستگاه آب و ابدی پایان

 .باشد شده گرفته قرار خود جاي در محکم و

 نگهداري

فیلتر را بیرون کشیده و مطابق ـ  2
شکل بچرخانید تا تکه هاي دور ریختنی 

 داخل فیلتر به بیرون بیایند.

پس از اینکه دستگاه خاموش شد، ـ  1
 در پوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.
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 راه حل دلیل مشکل

صداي غیر مادي یا 
 لرزش شدید

 .باز شده باشندلوازم (پیچ و مهره ها) بررسی نمایید *  
و کم حسطح مبدنه روي نمایید که * بررسی 

 .ده باشدزمین نصب ش
ا فلزي داخل هیچ سنجاق یبررسی نماید * 

 .دستگاه نباشد
شویی اسماشین لبررسی نمایید پایه هاي * ب

 تنظیم باشد.
 

صفحه 
نمایش 
LED 

 راه حل دلیل شرح

E٣٠ 
مشکل قفل 

 درب
 از بسته شدن درب مجدد بعد يراه انداز نشدهدرست بسته  درب

 ییدنماتماس حاص  خدمات مشکل وجود دارد با بخشدر صورتیکه هنوز 

E١٠ 
مشکل ورود آب 
 در زمان شستشو

بسته و یا فشار آب کم شیر آب 
می باشد. فیلتر ورودي آب مسدود 

لنگ ورودي آب پیچ یاست. ش
 خورده، آب قطع می باشد.

شیر آب را باز کرده یا صبر نمایید تا 
فشار آب به حالت نرمال باز گردد. فیلتر 
ورودي بررسی شود. لوله آب صاف شود. 

 مابقی شیرهاي آب بررسی شود.
 وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید. در صورتیکه هنوز مشکل

E٢١ 
مشکل تخلیه در 

 زمان شستشو

مسیر خروجی آب مسدود، پیچ 
 خورده و یا فیلتر مسدود شده است

فیلتر خروجی تمیز و لوله صاف شود. 
 فیلتر پمپ تخلیه شسته شود.

 در صورتیکه هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید
Eدستگاه را مجدداً راه اندازي کنید.  سر ریز شدن آب ١٢ 

 در صورتیکه هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید  
Exx دستگاه را مجدداً راه اندازي کنید.  علت هاي دیگر 

 در صورتیکه هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماس حاصل نمایید  
 دیگري با بخش خدمات تماس حاصل نمایید در صورت وجود هر گونه مشکل

 

 راه حل دلیل مشکل

دستگاه درست کار 
نمی کند / دستگاه 

 روشن نمی شود

 .ییدنما یکامل بسته بودن درب را بررس*  
 .باشد یزدو شاخه به پر ییدچک نما* 
 آب باز باشد.  یرش *

و دکمه  Startpauseدکمه  ییدنما یبررس* 
Power .فشار داده شده باشد 

سیستم امنیتی ماشین در حال کار *  درب باز نمی شود
 .کردن است

 . کنید قطع را برق* 

 اشکال گرمایشی

اتصال بین لوله ورودي یا شیلنگ * 
تخلیه و شیر آب با ماشین لباسشویی 

 .محکم نیست
 نزل گرفته است.موله تخلیه ل* 

 .یدو آن را محکم کن ییدلوله آب را چک نما* 
و در صورت لزوم  یدکن یزرا تم یخروج یلنگش* 

 .ییدنما سوال یرتعم يمتخصص برا یاز شخص

 نشت آب
ا شیلنگ تخلیه و یاتصال بین لوله ورودي * 

 .شیر آب با ماشین لباسشویی محکم نیست
 است. گرفته منزل تخلیه * لوله

 .یدو آن را محکم کن ییدلوله آب را چک نما* 
و در صورت لزوم  یدکن یزرا تم یخروج یلنگش* 

 .نماییدل سوا یرتعم يمتخصص برا یاز شخص
آب از زیر دستگاه 
 سر ریز می شود

 است. نشده وصل محکم ورودي * لوله
 . دارد آب نشتی تخلیه * شیلنگ

 .یدرا محکم کن يلوله ورود* 
 .ییدنما یضرا تعو یهخلت یلنگش* 

صفحه نمایشگر 
 روشن نمی شود

مشکل  نمایشصفحه . ستا قطع * برق
 دارد. 

 سخت افزار دچار مشکل است.* 

برق قطع نباشد و دو شاخه به  ییدنما یبررس* 
صورت با بخش  ینا یروصل باشد در غ یدرست

 .یریدخدمات تماس بگ

ماده شوینده داخل 
 مخزن رسوب کرده

 .ییدنما یزمخزن پودر را تم*  .وب و متراکم شده استپودر مرط* 
 ییلباسشو ینمخصوص ماش یندهاز ماده شو* 

 . ییداستفاده نما

تأثیر شستشو 
 مطلوب نیست

 .لباس ها بسیار کثیف است* 
 میزان پودر مناسب نیست.* 

 . ییدرا انتخاب نما ناسببرنامه م* 
مناسب را مطابق با  یندهشو یعمقدار ما* 

 .ییداضافه نما یندهبسته ماده شو يالعمل رودستور

 رفع اشکال
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  مراقبتی هاي برچسبـ  
 . کرد خواهند کمک شستشو روش بهترین انتخاب براي شما به پارچه و لباس روي شناسنامه

 
  الکتریکی اخطارهايـ 

 :فرمایید رعایت را زیر موارد دیگرلطفا حوادث و الکتریکی شوك سوزي، آتش از جلوگیري براي

 منزل ولتاژ از اگر. است شده اشاره آن به برق برچسب روي که کنید استفاده تاژيول از فقط •
  .بگیرید تماس منطقه برق اداره با لطفا ندارید اطالع

 خواهد آمپر 10 به لباسشویی ماشین برق جریان حداکثر کنید، می استفاده گرم آب از که زمانی •
 را ماشین براي نیاز مورد میزان تواند می )سیم و ولتاژ قدرت، برق لتاژو( شوید مطمئن لطفا. رسید

  .کند تحمل

اثر برخورد  در دیدگی آسیب از تا باشد ثابت باید برق یمس کنید، داري نگه درستی به برق سیم از •
به دو شاخه برق توجه ویژه اي داشته باشید. وصل آن به پریز برق باید به آسانی  ،جلوگیري شود

  بی قرار گیرد.باشد و باید در محل مناس

 یاکن است باعث آتش سوزي سیم اضافی یا رابط استفاده نکنید. بار اضافی در سیم کشی مم از •
 شوك الکتریکی شود. با دست مرطوب دو شاخه را بیرون نکشید. 

براي اطمینان از امنیت، از یک سیم ارت براي پریز برق استفاده نمایید. به دقت بررسی نمایید و  •
 کنید که پریز و سیم ارت مناسب باشنداطمینان حاصل 

 
 

 مشخصات فنی ـ 
9 kg 8 ظرفیت kg ظرفیت دستگاه ظرفیت 

 قدرت وات 240ـ  220هرتز ـ  50 وات 240ـ  230هرتز ـ  50
 ابعاد 595 × 495 × 850 595 × 565 × 850

 وزن کیلوگرم 61 کیلوگرم 70
 حداکثر قدرت وات 2000 وات 2000
 زان جریان برقمی آمپر 10 آمپر 10

 فشار آب استاندارد MPa 1تا  MPa 0,05 1تا  0,05
 

  

 مشخصات فنی /اخطار هاي الکتریکی  /برچسب هاي مراقبتی 
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  توجه قابل مواردـ 
 سرویس پاك شرکت مجاز نمایندگی توسط شده خریداري کاالي ضمانتنامه صورتیکه در :توجه
 . گردد می گارانتی نصب تاریخ از ماه 24 مدت به محصول باشد شده تکمیل

 .گردد می انجام رایگان صورت به دستگاه اندازي راه و نصب •

 .شود بسته باید آب ورودي شیرهاي منزل از مدت طوالنی خروج هنگام •

 .شود فرستاده تعمیرگاه به گارانتی کارت همراه به باید دارند تعمیر به نیاز که هایی دستگاه •

 اجزاي و بدنه دیدگی ضرب و خش و (خط خود دستگاه ظاهري سالمت از است موظف مشتري •
 هیچگونه سرویس پاك شرکت زیرا نماید حاصل اطمینان فروشنده از تحویل هنگاه به )ظاهري
 .داردن را فروشگاه از محصول گرفتن تحویل از پس دستگاه ظاهري سالمت جهت تعهدي

 .شود نگهداري ضمانت زمانمدت  پایان تا ضمانتنامه کارت لطفا •

 پیش کننده مصرف اصولی غیر دهاستفا اثر در که اشکاالتی و ادرستن حمل و انگاري سهل •
 .ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید مرطوب مکان ریاه حمام در محصول نصب. بیاید

 خدمات مرکز با هماهنگی بدون غیر به واگذاري با نصب از پس جابجایی هرگونه که صورتی در •
 .نماید می ساقط اعتبار درجه از را ضمانتنامه گیرد صورت مشتریان

 شوینده مواد از استفاده دلیل به که دستگاه استیل کدري و زدگی زنگ مانند ایراد رگونهه •
 ضمانت نامه نمی باشد. شامل باشد نامرغوب

 
 

  ضمانت محصول گواهی
تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت  پاك سرویس،خدمات پس از فروش 

 .ضمانت انجام خواهد داد
شما باید مدارك و مستند در خصوص خرید این  این دستگاه ضمانتنامه از امتیازاتبراي استفاده 

کنید. ئه ارا اینکه بر اساس دستورالعمل هاي دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است،و دستگاه 
قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی  ي درتاثیر این دستگاه ضمانت نامه

ت مسئولیتی در قبال مواردي که در خصوص استفاده این کاال در دفترچه راهنماي آن قید شرک
 .نشده است را ندارد

 

 

 ضمانتنامه
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