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  הקדמה
  .Hisense  שלכביסההמכונת בתודה שבחרתם 

או בהוראות מוצר טכניים הכרחיים או ב שינוייםהיצרן שומר לעצמו את הזכות 
  .מראשמבלי ליידע על כך ההפעלה 

ושמרו , חוברת זו בקפידה ואנא קרא, כםחדשה שלהעלת מכונת כביסה לפני הפ
  . עתידיעיון  לכל צורך באותו

וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים , לפני חיבור המכונה לרשת החשמל
  .230V~50Hz: תואם למתח רשת החשמל בארץ, המודבקת למכונה

.  לפחותA16וגן בנתיך של חברו את המכונה לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית ומ
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש כלשהם שיגרמו כתוצאה מאי קיום 

 .ההנחיות שבחוברת זו

מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף , להגברת בטיחותכם
  . 30mAעם זרם דלף של ) ממסר פחת(

 .ות רטובייםביד חשמלה את תקע שכולעולם אל תמ

 סוכן השירות,  על ידי היצרןהחלפתו תבוצע, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק
  . או אדם מוסמך אחרשלו

אין להשתמש בצינורות . יש להשתמש בערכת הצנרת המסופקת עם המכונה החדשה
 .שהיו בשימוש קודם

  .בלבדבתוך הבית מכונת כביסה זו מיועדת לשימוש 
עם ירידה ) כולל ילדים( אנשים על ידי לשימוש ת מיועדה אינו זמכונת כביסה

או חסרי ניסיון וידע המונע מהם , התחושתיות או הנפשיות, ביכולות הגופניות
 בבטיחות ללא השגחה או הנחיה של אדם בוגר במכונת הכביסהלהשתמש 

שהם לא ישחקו עם  יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח .האחראי לבטיחותם
 .מכונת הכביסה

ילדים יש להרחיק .  על ידי ילדים ללא השגחהיבוצעו לא המשתמשקוי ותחזוקת ני
  .פיקוח רציףתחת אם הם נמצאים  אלא ,מהמכונה 3מתחת לגיל 

 המים המינימאליכניסת ואילו לחץ  MPa 1 המים המרבי המותר הוא כניסת ץלח
   .MPa 0.1המותר הוא 

הימנעו מלהציב את . סמווודאו שפתחי האוורור בתחתית מכונת הכביסה לא יח
  .מכונת הכביסה על שטיח עבה העלול לחסום את פתחי האוורור
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  לפני השימוש במכונת הכביסה  

  הסירו את חומרי האריזה ובדקו. 1
  אל ,  ספקבמקרה של. וודאו שמכונת הכביסה אינה ניזוקה,לאחר הסרת האריזה

 או )סוף החוברתעיינו ברשימה שב. (י.חשירות מוקד פנו ל. תשתמשו במכונה
 .לנקודת המכירה של המכונה

 וודאו שנמצאים כל האביזרים המסופקים עם המכונה. 
 חלקי , שקיות פלסטיק(שימרו את חומרי האריזה , כדי למנוע סיכונים מיותרים

 . הרחק מהישג ידם של ילדים) קלקר וכוי

  ההובלהחיזוקיהסירו את . 2
  לפני  .מנוע נזק בזמן ההובלהכדי לחיזוק  במוטות מצוידתמכונת הכביסה

 .חיזוקי ההובלההשימוש במכונת הכביסה יש להסיר את 
 פקקי הפלסטיק המצורפים 4 - כסו את הפתחים ב, אחר הסרת חיזוקי ההובלהל 

 .למכונה

 התקינו את מכונת הכביסה. 3
 הזיזו את מכונת הכביסה למקום הצבתה מבלי להרימה. 
 במקרה של רצפה לא יציבה. ויציבנת הכביסה על משטח שטוחהציבו את מכו  ,

 .יש למקם את המכונה בפינת החדר
  שהמכונה יציבה ומאוזנת וודאוכך שיוצבו על הרצפה הרגליות  4כווננו את 

  .)השתמשו בפלס מים(
  אינם חסומים ) אם קיימים בדגם שלכם(וודאו שפתחי האוויר בתחתית המכונה

 .י שטיח או חומר אחר״ע

  מיםכניסת. 4
  לתקני הבטיחות הרלוונטייםאת צינור כניסת המים בהתאם חברו.  
  מים קרים בלבד: אספקת מים 
  3/4 "מחבר צינור מתוברגעם :  המיםברז 
  0.1-1 (1-10:  המיםלחץ MPaבר .( 

 צינור הניקוז. 5
  הצינור תומך חברו את צינור הניקוז לסיפון או תלו אותו על שפת כיור באמצעות- 

"U"וקשרו אותו, נה המסופק עם המכו. 
 וודאו שהמערכת מצוידת , אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית

).סיפוןתופעת ה(זמנית - מים וניקוז בוכניסת כדי למנוע במרווח אוורור
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 חשמלה יחיבור. 6
 לתקני הבטיחות ולחוק  מוסמך בהתאם חשמלאיי " עתבוצעחשמל הכנת תשתית ה

 .החשמל
  בגב מכונת ש על לוחית הנתונים מופיעים) נתיכים, הספק, מתח(הנתונים הטכניים

 .הכביסה
 יםמסירוהיבואן היצרן . חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה תקנית בלבד 

 .אלהבטיחות  מאי ציות להוראות לנזקי גוף או רכוש שיגרמוכל אחריות ם מעצמ
 זרם דלף מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר , להגברת בטיחותכם

 .mA 30בזרם דלף של ) ממסר פחת(נגד התחשמלות 
  בשקי מפצלאין להשתמש בכבל מאריך או. 
  החשמלרשתמכונת הכביסה יש לנתקה משל לפני כל טיפול או תחזוקה . 
 אם תקע החשמל אינו נגיש בקלות. חייב להיות נגישתקע החשמל , לאחר ההתקנה ,

עם מרווח  פסק ניתוק רב קוטבימיש לחבר את המכונה לרשת החשמל באמצעות 
 .מ בין המגעים" מ3ניתוק של 

 פנו . יש לדווח על כך .  ההובלהבעתניזוקה היא מכונת הכביסה אם את  אל תפעילו
לנקודת המכירה של  או )עיינו ברשימה שבסוף החוברת(. י.חשירות מוקד ל

 .המכונה
 ספים כדי אל תשתמשו בכבל חשמל או בשקע מפלג המיועד למכשירי חשמל נו

 .לחבר את המכונה לרשת החשמל
 לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה נתקו את המכונה מרשת החשמל. 
  עיינו (. י.חשירות מטכנאי מורשה ומיומן י " חשמל תבוצע אך ורק עכבל ההחלפת

 .)ברשימה שבסוף החוברת
 מכונת כביסה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד בהתאם לשימושים שנקבעו לה . 

 :מידות מרחב ההתקנה המינימאליות
  מ" מ600 : רוחב
  מ" מ850  :גובה
בהתאם לנתונים הטכניים: עומק
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  אזהרות והמלצות כלליות
 אריזה. 1
 פנו את .   את סמל המחזורים נושאםוהמחזור  100% - ל נים האריזה ניתיחומר

 .לתקנות המשרד להגנת הסביבהבהתאם , אריזההחומרי 

  ה ומכשירי חשמל ישניםחומרי אריזסילוק . 2
 יש להשליך אותה בהתאם לתקנות . המנונה עשויה מחומרים שניתן למחזרם

 .המשרד להגנת הסביבה התקפות
 תכשירי ניקוי מהמכונה שאריות לסלקיש , לפני השלכת מכונת הכביסה 

 .ולחתוך את כבל החשמל על מנת להשבית את המכונה
  2002/96אירופית ההמכשיר מסומן בהתאם לתקנה/EC פסולת ציוד חשמלי ל

תעזרו למנוע נזק ,  על ידי הבטחת סילוק המוצר כהלכה).WEEE(ואלקטרוני 
  .י סילוק לא תקין של המוצר״סביבתי ובריאותי העלול להיגרם ע

מציין שאין לטפל במכשיר זה , מסמכים הנלוויםבאו , על המוצר ש ימןהס
מכשירי איסוף למחזור במקום זאת יש להעבירו לנקודת ה .כבפסולת ביתית

המשרד להגנת הפינוי חייב להתבצע בהתאם לתקנות  .חשמל ואלקטרוניקה
ההחזרה לשימוש והמחזור של מוצר , מפורט יותר על הטיפוללמידע . הסביבה

 או לחנות למשרד להגנת הסיבה, לרשות המקומית במקום מגוריכםפנו , זה
  .ממנה רכשתם את המוצר

  מקום הצבת המכונה. 3
 אל תציבו את המכונה בחדר .נת הכביסה מיועדת לשימוש פנים דירתי בלבדמכו 

 . אמבטיה או במקום בו תהיה חשופה ללחות גבוהה
 אל תאחסנו או תשתמשו בנוזלים דליקים בקרבת מכונת הכביסה. 

  בטיחות. 4
 תחברו לעולם אל . נתקו את מכונת הכביסה מרשת החשמל כאשר היא לא בשימוש

 . רטובותייםביד חשמלה את תקעאו תנתקו 
 בסיום תוכנית הכביסה סגרו את ברז המים. 
 כבו את המכונה ונתקו אותה מרשת , לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה כלשהן

 .החשמל
 אל תשתמשו . נקו את המשטחים החיצוניים של מכונת הכביסה במטלית לחה בלבד

 .בתכשירי ניקוי שוחקים
 ת המכונה בעת פעולתהלעולם אל תנסו לפתוח בכוח את דל.
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  תיאור מכונת הכביסה
  
   משטח עבודה 1
   לוח בקרה 2
   מגירת תכשירי כביסה 3
  דלת הנכונה  4
  ,בתוך הדלת(התקן בטיחות ילדים   5

  )עם קיים
   לוח מסד לגישה למשאבה  6
  רגליות מתכווננות 7
 

   המכונהסגירת דלת/פתיחת
אין . ניתן לפתוח את הדלת, רהלוח בקבירוק מוארת בהדלת נורית פתיחת רק כש

בלתי  לגרום נזק ים עלולםאחרת את, בעת פעולת המכונהלפתוח את הדלת בכוח 
בעת פעולת  לפתוח את הדלת ים חייבםאם את.  הדלתהפיך למנגנון נעילת

 2והמתינו לפחות , כבו תחילה את המכונה או נתקו אותה מרשת החשמל, המכונה
    . ישתחררלפני שמנגנון נעילת הדלתדקות 

ללא הפעלת סגרו את הדלת . אחזו בידית הדלת ומשכו את הדלת, לפתיחת הדלת
  .שתישמע נקישת הנעילהעד ,  מדיכוח רב

  )מתאם קיי(בטיחות ילדים נעילת 
 הפנימי בחלק את בורג הפלסטיק וסובב, רצוי מפני שימוש לא כונהכדי להגן על המ

  .ומה אחרבחפץ דמטבע או ב והשתמש, לשם כך. של הדלת
  נעולההדלת לא : אנכיבמצב חריץ.  
  הדלת ניתן לנעול שוב :  רגיל-אופקי במצב חריץ    
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  לפני מחזור הכביסה הראשון
 פעולה זו תסיר. אנו ממליצים לבצע את מחזור הכביסה הראשון ללא כבסים

    .היצרןהאיכות שבוצעו שאריות מים שנשארו מבדיקות 

 .פתחו את ברז המים  1

 .דלת המכונהרו את סג  2

 . במגירת תכשירי הכביסהלתוך תא  )' מל30 - כ (תכשיר כביסה מעטהוסיפו   3

  ).עיינו בטבלת התוכניות( בחרו והתחילו תוכנית כביסה קצרה  4

  הכנת הכבסים
 ...מיינו את הכבסים לפי. 1

  הסמל בתווית הטיפול/ סוג האריג 
  .פריטי כביסה ביד, צמר, סינתטיים / אל קמט, סיבים מעורבים, כותנה
 Woolmark על ידי חברת נבדקו ואושרומכונה זאת בצמר פריטי  כביסת תוכנית

" מכונהב לכביסה "כמיועדים Woolmark פריטי לבוש המתויגים בתוויתלשטיפת 
הטיפול התפורות ת ו על פי ההוראות שעל תווישפריטי הלבוש יכובסוובלבד 

 . זאתצרן מכונת כביסהיבפריטי הלבוש והוראות הכביסה של 

  צבע 
 .כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד. הפרידו בין כביסה לבנה וצבעונית

  גודל 
כדי לשפר את יעילות הכביסה ואת הפיזור , כבסו פריטים בגדלים שונים יחדיו

 .האחיד בתוך התוף

  אריגים עדינים 
כמו (ריטים עם ווים ופ) חגורות וכוי, גרבי ניילון, כמו למשל(כבסו פריטים קטנים 

בשקי כביסה מרשת כותנה מיוחדים המיועדים למכונות כביסה או ) חזיות, למשל
הסירו טבעות תלייה של וילונות או כבסו וילונות עם . בתוך ציפיות עם רוכסנים

 .הטבעות בתוך שק כביסה מכותנה

 רוקנו את כל הכיסים. 2
ם נזק לפריטי הכביסה שלכם לגרו סיכות בטחון ופריטים דומים עלולים, מטבעות

 .כמו גם לתוף והחלל הפנימי של מכונת הכביסה

 תפסים. 3
  .קשרו יחד חגורות או סרטי קשירה רופפים. סגרו רוכסנים והדקו כפתורים וקרסים

 הסרת כתמים
 ביצים ומרכיבים אורגניים אחרים ניתן בדרך כלל להסיר בשלב , חלב, דם

 .האנזימים של התוכנית
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  פירות וכדומה יש להוסיף תכשיר , עשב, תה, קפה, יין אדוםלהסרת כתמי
 . תכשירי הכביסהמגירת ב להסרת כתמים לתא הכביסה העיקרית

 באמצעות תכשיר מתאים להסרת כתמים, טפלו מראש בכתמים עיקשים. 

 צביעה והלבנה
  השתמשו אך ורק בתכשירי צביעה ובתכשירי הלבנה המיועדים למכונות כביסה

 .ביתיות
 ו לפי הוראות היצרןפעל. 
  תכשירי צביעה והלבנה עלולים להכתים את חלקי הפלסטיק והגומי של מכונת

 . הכביסה

 הכביסה טעינת
   . פתחו את הדלת 1
  .ומבלי לדחוס אותם יתר על המידה,  העמיסו את הפריטים בנפרד לתוך התוף 2

 .ימו לב לעומסי הכביסה המרביים המצוינים בטבלת התכניותש
היווצרות  העמסת יתר של המכונה תגרום לתוצאות כביסה ירודות ו:ההער    

 .קמטים
  .סגרו את הדלת  3

  תכשירי כביסה ותוספים
השתמשו תמיד בתכשירי כביסה איכותיים שאינם מקציפים המיועדים למכונות 

  .כביסה ביתיות
הרחק מהישג ידם של , שמרו את תכשירי הכביסה והתוספים במקום בטוח ויבש

 !ילדים
 :בחירת תכשיר הכביסה תלויה ב

 צמר, פריטים עדינים, סינתטיים/אל קמט, כותנה( סוג האריג.(  
 .לכביסת צמר  השתמשו אך ורק בתכשירים המיוחדים המיועדים:הערה

 צבע.   
 טמפרטורת כביסה  
 דרגת וסוג הלכלוך  

   :הערות
 ים בלתי מסיסים הנמצא י מרכיבים"שאריות לבנות על אריגים כהים נגרמות ע

אם אתם מבחינים בתופעה . פוספט- חדישות נטולות בשימוש באבקות כביסה
 .נערו או הברישו את האריג או השתמשו בתכשיר כביסה נוזלי, כזאת

 במיוחד עבור מכונות  השתמשו אך ורק בתכשירי כביסה ובתוספים המיוצרים
   .כביסה ביתיות
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 וודאו ,  הלבנהצבעים או חומרי ,אם אתם משתמשים בחומרים להסרת אבנית
 .לשימוש במכונות כביסה ביתיות שהם מתאימים

  אין לכבס במכונה  ).'בנזין וכו, טרפנטין, למשל(אין להשתמש בתכשירים ממיסים
 .אריגים אשר טופלו בחומרים ממיסים או נוזלים דליקים

 מינון
 :מלאו אחר ההוראות שעל גבי אריזת תכשיר הכביסה המתייחסות ל

 לוך לדרגה ולסוג הלכ. 
 כמות מטען הכביסה : 

 .יש לפעול לפי הוראות יצרן תכשיר הכביסה: מטען כביסה מלא -
/3: חצי מטען כביסה -

 .   מהמינון למטען כביסה מלא4
 .   מהמינון המיועד למטען כביסה מלא1/2): ג" ק1-כ(מטען כביסה מינימאלי   -
  מות למים רכים נדרשת כ): בקשו מידע מספק המים( קשיות המים באזורכם

 .קטנה יותר של תכשיר כביסה

 :הערות
ולהקטנת , מינון גבוה מדי של תכשיר כביסה עלול לגרום להיווצרות הקצפת יתר

ייתכן והיא תימנע את , אם מכונת הכביסה מזהה הקצפת יתר. יעילות הכביסה
  . פעולת הסחיטה

צרות היוו, כביסה אפורה: מינון קטן מדי של תכשיר כביסה עלול לגרום ל, מאידך
  .משקעים על התוף ועל גוף החימום

   תכשירי כביסה ותוספיםמילוי
איור (במגירת תכשירי הכביסה קיימים שלשה תאים 

"A("  

    תא לכביסה המקודמת
 תכשיר כביסה לכביסה המוקדמת 

    תא לכביסה העיקרית
 תכשיר כביסה לכביסה העיקרית 
 מסיר כתמים 
 מרכך מים  

    תא מרכך הכביסה
 יםמרכך אריג 
 עמילן נוזלי 
  הוסיפו מרכך אריגים ותכשירי רענון עד מפלס הגובה המרבי המסומן בסימן

"Max."  
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כיצד למקם את המפריד בתא הכביסה העיקרית עבור 
  אבקת כביסה או תכשיר כביסה נוזלי

מקמו את המפריד במיקום : בעת השימוש באבקת כביסה
לו הרימו את המפריד עד לנקודה שבה תוכ .הגבוה יותר

מקמו את המתלים שלו על . להשעין את החלק העליון שלו
ודחפו את המפריד  הקצה העליון של המסילות האחוריות

 ").C "- ו" B"ים איור(כדי לקבע אותו , מעט כלפי מטה
חייב להישאר מרווח בין , כאשר המפריד הותקן כהלכה

" B"איור (תחתית תא הכביסה העיקרית  המפריד לבין
  ").C"ואיור 

  

  

  

 

מקמו את המפריד במיקום : לשימוש בתכשיר כביסה נוזלי
באמצעות השימוש , חזקו את המפריד בתא. הנמוך יותר

 .הקדמיות במובילי המסילות
מקמו את המפריד כך שיבוא במגע עם תחתית תא 

 ").  D"איור  ( הכביסה העיקרית

  

  

  :הערות
 הרחק מהישג ידם של , שמרו את תכשירי הכביסה והתוספים במקום בטוח ויבש

 !ילדים
 אולם. לתוכניות עם כביסה מוקדמת נוזלי תכשיר כביסה בתוכלו להשתמש ,

 .  יש להשתמש באבקת כביסה לשלב הכביסה העיקרי, במקרה זה
 ת השהיית התחל"את כאשר אתם מפעילים  נוזלי תכשיר כביסה באל תשתמשו

 .)אם קיימת במכונת הכביסה שלכם ("כנית הכביסהתו
  כדי למנוע בעיות בחלוקת תכשירי הכביסה בעת שימוש באבקות כביסה או

השתמשו בכדורי מינון מיוחדים או שקיות , בתכשירי כביסה נוזליים מרוכזים מאד
 .המסופקים עם תכשירי הכביסה והכניסו אותם ישירות לתוך תוף המכונה

 וודאו , צבעים או חומרי הלבנה , בחומרים להסרת אבניתאם אתם משתמשים
 . ביתיותת כביסהולשימוש במכונ שהם מתאימים
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 אם אתם  ).' וכובנזין,  טרפנטין,משלל( ממיסים תכשיריםאין להשתמש ב
 :פעלו כדלקמן, משתמשים באבקת עמילן

  . המתאימההכבסו את פריטי הכביסה בתוכנית הכביס. 1
  .מלון בהתאם להנחיות היצרן שעל גבי האריזההכינו את תמיסת הע. 2
 800על   שמהירות הסחיטה אינה עולהודאוו" שטיפה וסחיטה"בחרו בתוכנית . 3

  .  והפעילו אותהד"סל
   .מ מתא "ס 3 - כ שיראו  הכביסה עדתכשירי את מגירת משכו החוצה. 4
המים כאשר   העיקרי תא הכביסהלמיזגו את תמיסת העמילן שהכנתם . 5

  . הכביסהתכשיריורמים לתוך מגירת ז
נקו את תא , אם נשארו משקעי עמילן במגירה לאחר סיום תוכנית הכביסה. 6

   .שלב הכביסה העיקרי 

  הסרת המסנן
אנו ממליצים לבדוק ולנקות את המסנן בקביעות 

  . לפחות פעמיים או שלש בשנה,

 :במיוחד
 את מי הכביסה  המכונה אינה מנקזת כראוי כאשר

 .סחיטההמחזורי את ם אינה מבצעת או א
 המשאבה חסומה בגופים  כאשר. 

תחילת  שהמים התקררו לפני וודאו :חשוב
  .  המכונההפעולות לניקוז

 .ונתקו אותה מרשת החשמל המכונה כבו את .1
הכניסו כלי בדומה למברג , בהתאם לדגם המכונה .2

שטוח לתוך הפתח הקטן בלוח המסד ולחצו את 
לחצו על או ,  כדי לפתוח אותוהמסד כלפי מטה

 המסדהצד ימני והשמאלי של לוח הלשוניות מ
 .והסירו אותו

שטוחה מתחת לפתח המסנן  קערה הניחו .3
 .בתחתית המכונההממוקם 

 נגד כיוון השעון עד באיטיותובבו את המסנן ס .4
 .  שמים יתחילו להתנקז החוצה

 .יתנקזוכל המים שהמתינו עד  .5
 .אותו החוצה ושלפו ככל שניתן המסנן אתסובבו כעת  .6
 . המסנןחלל ביתנקו את המסנן ואת  .7
 .מסתובב בחופשיות  בתא המסנןוודאו שמדחף המשאבהסובבו  .8
     . בכיוון השעון ככל שניתןהחזירו את המסנן למקומו והבריגו אותו  .9
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מערכת  "מגירת תכשירי הכביסה כדי להפעיל אתמים לתוך של מזגו כליטר אחד  .10
    .בדקו וודאו שהמסנן הורכב כראוי ומהודק כדי למנוע נזילת מים". החיסכון

  .המסדהרכיבו חזרה את לוח  .11
 .חברו חזרה את המכונה לרשת החשמל .12
  .בחרו תוכנית כביסה והתחילו אותה .13

 ניקוז שאריות מים
תה מרשת כבו את מכונת הכביסה ונתקו או, לפני תחילת הפעולות לניקוז המים

והניחו קערה שטוחה מתחת ,  כמתואר לעילהמסדהסירו את לוח . החשמל
  .לפתח המסנן

 .  שמים יתחילו להתנקז החוצה נגד כיוון השעון עד באיטיותובבו את המסנן  ס.1
 .יתנקזוכל המים שהמתינו עד  .2
 .אותו החוצה ושלפו ככל שניתןאת המסנן סובבו כעת  .3
 .ת המכונה כדי לאפשר לכל שאריות המים להתנקז החוצההטו בזהירות קדימה א .4
     . בכיוון השעון ככל שניתןהחזירו את המסנן למקומו והבריגו אותו  .5
  .המסדהרכיבו חזרה את לוח  .6

  :במכונת הכביסהשוב לפני שימוש 
מערכת "מגירת תכשירי הכביסה כדי להפעיל את מים לתוך של מזגו כליטר אחד  .1

 ".החיסכון
 .חברו חזרה את המכונה לרשת החשמל .2

  טיפול ותחזוקה
  מכונת הכביסה ולוח הבקרה של המעטפת החיצוניתניקוי 

 לחה ומטלית רכההשתמשו ב.  
  אל תשתמשו בתכשירי קרצוף שוחקים(עדין  ניקוי תכשירבמעט תוכלו להשתמש.( 
 מטלית רכהב ייבשו. 

 אטם הדלת
 וודאו . טלית כותנה סופגתיבשו את אטם הדלת לאחר כל כביסה בעזרת מ

 .שאטם הדלת יבש לגמרי לפני סגירת הדלת במכונת כביסה ריקה
 בדקו את מצב אטם הדלת מיד׳ פעם. 

 המסנן
 עיינו (לפחות פעמיים או שלש פעמים בשנה , קו אותו בקביעותנבדקו את המסנן ו

 ").הסרת המסנן" סעיףב

 .יסהאל תשתמשו בתכשירים דליקים כדי לנקות את מכונת הכב
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  מגירת תכשירי הכביסהניקוי 
 או ארבע 3לפחות , נקו את מגירת תכשירי הכביסה בקביעות

  .כדי למנוע הצטברות שאריות תכשירי כביסה, פעמים בשנה

  :לניקוי מגירת תכשירי הכביסה

 העיקריתתא הכביסה בה על מנוף השחרור טלחצו כלפי מ. 1
 ).Aאיור  (תכשירי הכביסהוהוציאו את מגירת 

הסירו את . כיסוי הרשת מתא מרכך הכביסההסירו את  . 2
 ).  Bאיור (המפריד מתא הכביסה העיקרית במשיכה כלפי מעלה 

 .שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים .3
 הרכיבו חזרה למקומם במגירת תכשירי הכביסה את .4

 את המגירה לתוך ודחפו חזרה, המפריד ואת מכסה הרשת
 .הגומחה שלה

  מים הקת צינור אספ
שלא קיימים סימני לעתים קרובות כדי לוודא  בדקו את צינור כניסת המים

 שאותו זההצורך החליפו אותו בצינור חדש ובמידת ה, התייבשות או סדקים
   ).עיינו ברשימה שבסוף החוברת. (י.תוכלו לרכוש באמצעות מוקד שרות ח

 מסנן צינור כניסת מים
מוקם  במחבר צינור המאת המסנן בקביעות בדקו ונקו 

    לפחות ".A"כניסת המים 
חררו את הצינור המים ושאספקת  סגרו את ברז. 1

  .רזבהמ
 והרכיבו  בקצה הצינורהממוקםנקו בזהירות את המסנן . 2

  . את הצינור על הברזחזרה 
שחררו כעת את מחבר צינור כניסת המים בגב . 3

  .המכונה
 מתוך בעזרת צבת אף ארוך משכו את מסנן הרשת. 4

  .ונקו אותו, המחבר בגב מכונת הכביסה
  הרכיבו חזרה למקומם את המסנן ואת מחבר צינור . 5

  . כניסת המים
  קים היטבהודמ וודאו שהחיבורים ז המיםפתחו את בר. 6

  .ולא קיימת נזילת מים
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  איתור תקלותמדריך ל
 יותת במספר פעולות בטיחות אוטומטידמכונת הכביסה שלכם מצו, בהתאם לדגם
תקלות אלה לעיתים . המתאימהלהגיב בצורה ו לאתר תקלות בזמן המאפשרות

  . לפותרן תוך דקות ספורותניתןקרובות כה מזעריות ש

  נוריות החיווי אינן מוארותו, מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול
 :בדקו האם

  כיבוי/ולחצתם על לחצן ההפעלה,  בקיר לשקע החשמלמוכנס היטבהתקע. 
 השתמשו במנורת שולחן או מכשיר דומה כדי (זין את השקע תקין קו החשמל המ

 ).לבדוק אותו

 . מהבהבת"הפסקה/התחלה "ונורית החיווימכונת הכביסה לא מתחילה לפעול 
 :בדקו האם 
  נעילת בטיחות ילדים (הדלת סגורה כראוי(; 
   הפסקה/התחלה"לחצתם על לחצן"; 
  ת ברז המים ולחצו על לחצן פתחו א. מוארת" ברז מים סגור"נורית החיווי

 .  "הפסקה/התחלה"

 )בדגמים מסוימים בלבד( המכונה נעצרת במהלך התוכנית
 :בדקו האם 
 על באמצעות לחיצה בטלו אפשרות זאת ; מוארת" עצירת שטיפה"  נורית חיווי 

  . "Drain"  תכונית הניקוזאו באמצעות בחירה והתחלת "הפסקה/התחלה"לחצן 
 בחרו  .מהבהבת "הפסקה/התחלה" ונורית החיווי ה אחרתחרה תוכנית כביסב נ

   . "הפסקה/התחלה" על הרצויה ולחצוהכביסה תוכנית מחדש את 
  הדלתסגרו את  .מהבהבת "הפסקה/התחלה" ונורית החיווי דלת המכונה נפתחה 
 ."הפסקה/התחלה"תוכנית הכביסה בלחיצה על לחצן את התחילו מחדש ו
  מערכת הבטיחות  בתוך התוף שגרמה להפעלת בדקו האם נוצרה הקצפת יתר

 .  המכונה תחזור לפעולה באופן אוטומטי, לאחר זמן מה. למניעת הקצפת יתר
   טבלת קודי תקלות"עיינו בסעיף (מערכת הבטיחות של המכונה הופעלה.("  

נותרו במחלק תכשירי  תוספי כביסה/שאריות תכשירי, בסיום תוכנית כביסה
 הכביסה

 :בדקו האם 
   רשת הכיסוי של תא המרכך והמפריד בתא חומרי הכביסה לשלב הכביסה

  ").טיפול ותחזוקה" סעיףבעיינו (העיקרי וכל החלקים נקיים 
  עיינו ( המים חסום כניסתהמסנן בצינור  ייתכן ו;כמות המים הנכנסים אינה מספקת

 ").טיפול ותחזוקה" סעיףב
  אינו או , כראוי מורכב כביסההמפריד בתא הכביסה העיקרית במגירת תכשירי ה

תכשירי כביסה "עיינו בפרק  (מכוון לשימוש באבקת כביסה או תכשיר כביסה נוזלי
 ").ותוספים
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 המכונה רועדת במהלך מחזור הסחיטה
 :בדקו האם 
  מוצבות כהלכה על הרצפההרגליות  וארבעת מכונת הכביסה מאוזנת.   
   במכונת הכביסה יש להסיר  לפני השימוש; ההובלהמוטות חיזוקיהסרתם את 

 . ההובלהמוטות חיזוקיאת 

  אינן מספקותתוצאות הסחיטה הסופית
 פריטים אם בתוף קיימים. חוסר איזוןשל המכונה מצוידת במערכת גילוי ותיקון 

מערכת זו עשויה להקטין את מהירות הסחיטה , )כגון חלוק אמבטיה(כבדים בודדים 
  .את הסחיטה כדי להגן על מכונת הכביסהוטין לחלבאופן אוטומטי או אפילו לקטוע 

 :בדקו האם
   וחזרו על מחזור מהתוף פריטיםהוציאו ; הסחיטהמחזור פריטים כבדים מנעו את 

 .הסחיטה
 שטיפה וסחיטה "בחרו והתחילו תוכנית; הסחיטהתהליך  מנעה את  הקצפת יתר" 

 "). ותוספיםהתכשירי כביס "עיינו בפרק (תכשירי כביסהמנעו ממינון יתר של הי
 למהירות סחיטה נמוכה לחצן בורר מהירות הסחיטה מכוון . 

אם  (מהזמן הראשוני שהופיע בצג משמעותית התקצר או התארך התכנית זמן
 )בדגם המכונה שברשותכםצג קיים 

 עצמה לגורמים שיכולים להשפיע המתאימהשל מכונת הכביסה זאת פעולה רגילה 
   :למשל כמו, תוכנית הכביסהזמן על משך 

  הקצפת יתרהיווצרות; 
   כביסה כבדיםיפריטמ בתוףחוסר איזון ; 
  הנכנסים מים ה נמוכה של הטמפרטורמ כתוצאה התחממות זמןהתארכות

  . למכונה
ומעודכן אם יש צורך ,  התוכנית מחושב מחדשלסיוםהזמן הנותר , כתוצאה מכך

ע בצג חיווי בעת תהליך העדכון יופי,  )בהתאם לדגם(בצגים מסוימים . בכך
.אנימציה
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 טבלת קודי תקלות
  טבלת קודי תקלות

  תיאור התקלה  קוד התקלה המופיע בצג

"F01" תקלה בכניסת המים  

"F03" תקלה בניקוז  

"F04" ,"F05" ,"F06" ,
"F07" ,"F23ו  - "F24" 

מילוי יתר או , תקלה בכרטיס הבקרה האלקטרוני
  הקצפת יתר

"F13" תקלה במנגנון נעילת הדלת  

"UNB" התרעת חוסר איזון הכבסים בתוף  
  
  מופיע בצג" F01. "א

  :בדקו. או מפלס המים נמוך מדי, המכונה לא מתמלאת במים
 ספיקולחץ כניסת המים מ,  לחלוטיןשברז המים פתוח.  
 אינו מפותל או מעוךמים הצינור כניסת ש.  
 חזוקהטיפול ות"עיינו בסעיף  (אינו סתום צינור כניסת המים שהמסנו במחבר".(  
 אינם קפואיםמים אספקת הצינור שהמים ב.  

  ".Start/Pause "הפסק/לחצו על לחצן ההפעלה, לאחר סילוק התקלה
בעמוד  נועיי( שרות ולוגיסטיקה. י.למוקד ח  פנואנא,  שובמתרחשתאם הבעיה 

    ).האחרון

  מוצג על המסך" F03. "ב
נתקו , המכונה את וכב. ותוכנית הכביסה נעצרה, מכונת הכביסה לא התרוקנה

  :ובדקו, אותה מרשת החשמל
 אינו מפותל או מעוך הניקוזצינור ש.  
 ניקוי מסנן משאבת הניקוז" נו בסעיףעיי(חסום אינו מסנן משאבת הניקוז ש"(. 

  .התקררו לפני ניקוזם מהמכונה כי המים וודא: חשוב
 וקפאלא צינור הניקוז כי המים ב . 

  .המכונה חזרה לרשת החשמלחברו את 
כיבוי /ההפעלהלחצו על לחצן  או "Drain"ו והפעילו את תוכנית הניקוז בחר

""On/Off והפעילו מחדש את תוכנית הכביסה הרצויה, לפחותשניות  3 - כמשךב.  
בעמוד  נועיי (שרות ולוגיסטיקה. י.למוקד ח  פנואנא,  שובמתרחשתאם הבעיה 

    ).האחרון

  תקלהקוד . 4
" F24" ,"F04"תקלה ה יקודואחד מ, ך הכביסהבעת תהלי נעצרתכביסה המכונת 

  . מופיע בצג"UNB"או " 07F" ,"F13" ,"F23"עד 
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  מופיע בצג" F24"אם קוד תקלה 
  .גיע לרמת הצפההמים המפלס 

  ".Start / Pause "הפסקה/ לחצן התחלהלחיצה עלנקזו את המים מהמכונה ב
   .ו והתחילו את תוכנית הכביסה הרצויהבחר

שרות . י.למוקד ח פנונתקו את המכונה מרשת החשמל ו,  שובאם הבעיה מתרחשת
    ).בעמוד האחרון נועיי (ולוגיסטיקה

   מופיע בצג"F23"או , "07F"עד " F04" האם קוד תקל
  .תקלה בכרטיס הבקרה האלקטרוני

כדי לכבות את  לפחותשניות  3 -  כמשךב On/Off""כיבוי /ההפעלהלחצו על לחצן 
  .המכונה

  ". Start/Pause " לחצן ההתחלה עלצולחו לו שוב את המכונההפעי, לאחר מכן
שרות . י.למוקד ח פנונתקו את המכונה מרשת החשמל ו, אם הבעיה מתרחשת שוב

    ).בעמוד האחרון נועיי (ולוגיסטיקה

  מופיע בצג" F13"אם קוד תקלה 
ונסו לפתוח את ,  שניות20כביסה למשך  תוכנית ילוהתח. תקלה בנעילת דלת התוף

  .נעולהכדי לבדוק אם הדלת ) PTC (התוף דלת
  .פתחו או סגרו שוב את הדלת

  ". Start / Pause"הפסקה /לחצו על לחצן ההתחלה , מכןלאחר
שרות . י.למוקד ח פנוונתקו את המכונה מרשת החשמל , אם הבעיה מתרחשת שוב

  .  ).בעמוד האחרון נועיי (ולוגיסטיקה

  מופיע בצג" UNB"אם קוד תקלה 
  . חוסר איזוןתהתרע

 כדי לכבות את לפחותשניות  3 -  כמשךב On/Off""כיבוי /ההפעלהלחצו על לחצן 
  .המכונה
 ,לאחר מכן. דלת התוף וסדרו מחדש את פריטי הכביסה שבתוך התוף את ופתח

 כדי "Rinse + Spin"סחיטה +שטיפה למצב סובבו את כפתור בורר התוכניות
  .לשטוף ולסחוט את הכביסה מחדש

שרות . י.למוקד ח פנוונתקו את המכונה מרשת החשמל , בעיה מתרחשת שובאם ה
    ).בעמוד האחרון נועיי (ולוגיסטיקה

  שרות לאחר המכירה
  :שרות ולוגיסטיקה. י.חלפני הפניה למוקד 

מדריך לאיתור " סעיףכמתואר ב, נסו לפתור את הבעיה בכוחות עצמכם .1
 ". תקלות

 .  קו האם הבעיה נפתרה מעצמההתחילו מחדש את תוכנית הכביסה ובד .2
צרו קשר עם מוקד שרות , אם התקלה נמשכת לאחר הבדיקות שתוארו לעיל .3

  .אלקטרה
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  הובלה וטיפול
 . וודאו שהמכונה כבויה .1
 . החשמלרשת נתקו את המכונה מ .2
 . המיםסגרו את ברז .3
 .בדקו וודאו שדלת המכונה ומגירת תכשירי הכביסה סגורים כראוי .4
 מיציאת  וצינור הניקוזואת ,  מברז אספקת המיםת המיםהסירו את צינור אספק .5

 .הניקוז
 .רוקנו את שאריות המים מצינורות כניסת המים והניקוז .6
הסרת חיזוקי /התקנה"עיינו בפרק (הרכיבו חזרה את מוטות חיזוקי ההובלה  .7

 ").ההובלה

  חיבורי החשמל
  .מוארק בהארקה תקניתשקע ב אך ורק והשתמש

  ך או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל בכבל מאריאין להשתמש
  .נוספים

  יש לחבר את המכונה לשקע חשמל המוגן בנתיך שלA16להגברת . לפחות 
נגד מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף , בטיחותכם

   .mA  30בזרם דלף של) ממסר פחת(התחשמלות 
 יחות והתקנות הרלוונטייםאת תשתית החשמל יש להכין בהתאם לכל תקני הבט  .  
 החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה , למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק

    ).בעמוד האחרון נועיי (שרות ולוגיסטיקה. י.חמומיומן 



 
 


