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ماشین لباسشویی

را در محـل نصب قـرار دهید و در انتها، پای ههـاي جلویی را 

تراز کنید.

جهت اتصال ماشین لباسشویی به برق، مطمئن شوید که ولتاژ

برق و فرکانس با مشــخصــات فنی که زیر در یا پشـــت بدنه

ماشین لباسشــــویی متصـــــل شده است یکســـــان باشند. 

اطلاعات مندرج در پلاك مشـخصـات فنی بسـیار مهم است؛ از

.مخدوش شدن آن جلوگیري کنید.                                        

 

تـوجه 

- هنگام تـرازکردن، پایـ ههاي قـابل تنظیـم را بیشتر از 

    15 میل یمتر باز نکنید.

- مهره پای ههاي قابل تنظیم را با آچار محکم کنید.

- از قرار دادن اجسام خارجی زیر پای هها خودداري کنید.

بررسی مسیر اتصا لهاي برقی باید به وسیله متخصص انجام

شــود. دقت کنید جهت را هاندازي از پریزي اســتفاده شــود

که فیوز مناسب در مســـــیر برق آن وجود داشته باشد. اگر 

پریز مورد استفاده فیوز مجزا جهت ماشین لباسشـویی دارد،

  .از فیوز 10A اسـتفاده شــود.                                        

تـوجه 

در صـورت دست زدن بـه قطعات برقی درزمان اتصال

ماشین لباسشویی به برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز دو شاخه اصلی را با دست خیس لمس نکنید.

کـابل اصـلی را بـا گرفتن دو شـاخه از پـریز جـدا کنـید،

در غیر این صورت امکان صدمه زدن به آن وجود دارد.                

هرگز دو شاخه برق را موقع کار کردن ماشین لباسشویی

از پریز نکشید.  

هشدار ! 
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چنانچه دو شاخه یا کابل برق ماشین لباسشویی آسیبی ببیند

می بایسـت با یک نمونه همانند خود که از مرکز خدمات پس

از فروش آبســـال تهیه شده است و توسط سرویســـکاران

.                                                    . مجاز جایگزین شــــــود



اتصالات ورودي و خروجی آب

پس از اتصــــــــــال شیلنگ ورودي به شیر آب، به منظور

جلوگیري از ورود مواد خارجی موجود در داخل لوله کشــی

(ذرات خاك، شن و یا هوا) به داخل ماشین لباسشـــــویی،

اجازه دهید در ابتدا مقداري آب از شــیلنگ خارج شـــود.

هنگام نصــــب ماشین لباسشـــــویی از شیلنگی که همراه 

لوازم جانبی، درون مخزن قرار گرفته  اســــت اســـــتفاده

کنید. همچنین بهتر است شـیلنگ قدیمی مجددا اسـتفاده

نشود. دقت کنید شیلنگ مستقیم به شیر اصلی آب بسته

شود و واشرهاي لاستیکی از جاي خود خارج نشـده باشند. 

از شیلنگ هاي متفرقه جهت اتصـال ماشین لباسشـویی به 

شـیر آب اسـتفاده نکنید.                                                 .

براي عملکرد بهتر ماشین لباسشـــویی فشــــار آب ورودي

باید بین 0/5 تا 10 بار (kPa 100-50) باشـد.             .

                                        

سرشیلنگی زانویی را به ورودي شیر برقی در پشــــت 

ماشین لباسشویی وصل کنید و مطمئن شوید هیچ گونه 

خمیدگی در شیلنگ ایجاد نشده است.

در صـورتی که شــیلنگ تخلیه بالاتر از ارتفاع توصــی هشــده 

نصــــــب شده باشد امکان بازگشــــــت آب به داخل ماشین 

لباسشــــــــویی وجود دارد و این امرموجب سر و صداي غیر 

عادي خواهد شـد.                                                               .

اگر شـیلنگ تخلیه در ارتفاع پایی نتر از ارتفاع توصـی هشــده

نصــــب شده باشد، آب ورودي از ماشین لباسشــــویی خارج 

 .شـــده و عمل ورود آب متوقف نم یشـــود.                         

شیلنگ تخلیه نباید به گون هاي قرار گیرد که دراثر کشیدگی،

تا بخوردگی و یا گره، مســـیر خروجی آب را مســـدود نماید.

سرشیلنگی مستقیم را به شیرآب ببندید و محکم کنید.

تـوجه 

توجه ! 

توصیه م یشود شیلنگ تخلیه در ارتفاع 50 تا 70 سانت یمتر

از زمین نصـــب شود. دقت کنید زانویی شیلنگ تخلیه کاملا 

درون لوله فاضلاب قرار گرفته باشد به طوري که با نوسانات 

شدید ناشی از تخلیه آب هنگام کارکرد ماشین لباسشـــویی

خارج نشود.
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تـوجه 

تـوجه 

می توانید جهت جلوگیري از ایجاد صـــــــــدا و لرزش از

نوارهاي اسفنجی (در محل تماس صفحه فلزي با کابینت)

استفاده کنید.

رویه را با هل دادن به سمت عقب جدا کنید.

برنامه شستشوي کتان 60 درجه سانتیگراد را انتخاب

کنید.

کنید.
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آماد هسازي لبا سها پیش از شستشو

دست هبندي لبا سها

پیش از قـــرار دادن لبا سها درون مخـــزن، از خالـــی بودن

جی بها مطمئن شــوید. مواردي نظیر ســکه، کلید، ســنجاق و

 گیره ســــر م یتواند باعث اختلال در عملیات تخلیه توســـــط

 پمپ گــردد.                                                                        .

زی پها، دکم هها و بندها را ببندید تا به ســـــایر لبا سها گیر

 نکنند. لبا سهاي زیر را حتما در کیســـ هي توري مخصــــوص 

ماشین لباسشـویی قراردهید زیرا ممکن است قطعه ي فلزي 

لباس زیــر، لبا سهاي دیگــر را پاره کند.                             .

بهتر اســـــــــــت لبا سهاي جین و یا لبا سهایی با تزیینات یا

طر حهاي چاپی را پشت و رو کنید.                                        .

لاستیک دور درِ ماشین لباسشـــــویی را بررسی کنید تا براي 

شسـتشــوي بعدي چیزي در آن باقی نمانده باشد.               .

 پیش از شستشو مطمئن شوید که لبا سهاي شما به خصوص 

البسـه پشـمی، قابل شسـتشــو با ماشین لباسشــویی باشند.

براي بهبود کیفیت شستشو لبا سها را مطابق شکل بارگذاري

کنید. مخزن را بیش از حد پر نکنید زیرا لبا سها براي تمیـز 

شدن نیاز به فضاي کافی جهت چرخش  دارند.

آماد هسازي پیش از شستشو

-1

-2

-3

-4

-5
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Prewash

Wash

Wash

30

60

90

40

Cold

1  لبا سها را بر اساس جنس و بافت دسته بندي کنید:

براي الیاف مصنوعی استفاده از برنامه Synthetics و براي

الیاف پشمی و حساس استفاده از برنامه Wool توصیه م یشود.

2   لبا سها را بر اساس میزان کثیفی آ نها دست هبندي کنید:

لبا سهاي نه چندان کثیف را با برنام هاي با زمان کم بشـویید. 

براي لبا سهاي بسیار کثیف استفاده از برنامه کتان 60 درجه

که داراي شستشوي اولیه است توصیه م یگردد.

3  لبا سها را براساس رنگ دست هبندي کنید:

لبا سهاي سفید و رنگی را به صورت جداگانه بشویید.

توصیه م یشود ماشین لباسشویی را با ظرفیت کامل به

کار بیندازید تا در مصرف آب و انرژي صرف هجویی شود. 

دقت کنید که بیش از حد لباس داخل مخزن قرار ندهید

چون لبا سها براي تمیز شدن نیاز به حرکت دارند.

توصیه م یشود لبا سهاي بزرگ و کوچک را با هم بشویید. این کار موجب توزیع مناس بتر لبا سها در مخزن، بهبود شستشو

و کاهش صدا در مرحله خش ککن م یشود.

براي اطلاع از برنامه شستشوي پیشنهادي بر حسب نوع جنس و میزان کثیفی به جدول صفحه 10 مراجعه کنید. 

تـوجه 
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شستشوي معمولی (الیاف نخی پنب هاي)

شستشوي ملایم (الیاف مصنوعی)

شستشو با دست (الیاف ظریف یا پشمی)

از ماشین لباسشویی استفاده نکنید

 ملایم

 ملایم

 ملایم

 حرارتی

110

روش مناسب خشک کردن

دماي مناسب اتو

قابل شستشو با سفید کننده فاقد کلرین

با استفاده از چوب لباسی یا روي بند آویزان شود

خیس آویزان شود

8

شویند ههاي مناسب

(Anti Crease)

(Easy Ironing)

تـوجه 

براي شستشوي لبا سهاي با علائم خش کشویی از ماشین 

لباسشویی استفاده نشود.

Extra Rinse

Delay Start

Intensive Wash

Options

نشود حرارتی

روي سطح افقی پهن شود



نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو

محفظه جاپـودري ماشین لباسشویی شـامل سـه بخش

است:

داراي یک برنامه کتان 60 درجه با شســـــتشـــــوي اولیه، 

مرحله شستشوي اضافی اولیه است. درهنگام انتخاب این 

مایع شوینده1/3 کل  را در خانه        و مابقی را در برنامه 

  . خانه        جا پودري بـریـزید.                                                          

ســطح مایع نرم کننده در خانه ســوم جاپودري هرگز نباید

Maxازعلامت  (بیشــــترین مقدار مجاز) درج شده بر روي

استفاده بیش از حد از مایع دیواره آن بیشـــــــــتر باشد. 

نرم کننده        . باعث ایجاد لکه بر روي لباسها میشــــود.

از مایع نرم کننده مجاز و داراي تاریخ انقضا استفاده شود.

در صـورتی که مایع خیلی غلیظ باشــد قبل از اســتفاده آن

را با کمی آب رقیق کنید.                                                  .

استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها نتیجه شستشو را 

بهبود نم یبخشـد بلکه علاوه بر افزایش هزینه، تاثیر مخربی 

نیز بر محیط زیست خواهد داشت.

پیشنهاد م یشود مقدار مواد شوینده را با توجه به دستورالعمل

 شرک تهاي سازنده مواد شوینده انتخاب کنید.

تـوجه 

تـوجه 

اطلاعات مربوط به سختی آب را م یتوانید از سازمان آب  

.محل ســکونت خود درخواســت کنید.                           

در صورتی که سختی آب بالا باشـد، توصـیه م یشـود از 

محصولات سخت یگیر استفاده کنید.

احتیاط ! 

هنگامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، جاپودري 

را باز نکنید.

در صـورت تمایـل ماده شوینده و مایع نـرم کننده را

قبل از شروع برنامه شستشو در جاپودري بریزید.

میزان ماده شوینده مصرفی به چند عامل بستگی دارد:

 محل ماده شوینده جهت شستشوي اولیه 

 محل ماده شوینده جهت شستشوي اصلی

مایع نرم کننده



C40°C°60برنام ههاي کتان            و            همراه با دکمه تشدید شستشو جهت آزمون برچسب انرژي مطابق استاندارد شماره 20926-2 (1061/2010)  
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با رنگ غیرثابت

الیاف مصنوعی و ترکیبی

با رنگ غیرثابت

البسه پشمی یا با

«Hand Wash» نشان

نوع جنس

شستشوي

معمولی

شستشوي

سریع

شستشوي معمولی

+ شستشوي اولیه

شستشوي

مالیم

الیاف نخی / کتانی

با رنگ ثابت

الیاف نخی / کتانی

سفید

الیاف نخی / کتانی
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«Hand Wash» نشان
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الیاف مصنوعی

البسه با
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برنام ههاي
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کثیفی
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Drain
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یا نخی و تیر هرنگ
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مایع/پودر

مایع/پودر

مایع/پودر

مایع/پودر

مایعمایع

مایع

مایع

اختیارياختیارياختیارياختیارياختیاري

توجه: از شوینده مایع در شستشو با محدوده دمایی آب سرد تا 60 درجه و از شوینده پودري در شستشو با محدوده دمایی 40 تا 90 درجه 

استفاده کنید.

با توجه به اطلاعات این صفحه می توانید بهترین برنامه را براي

شستن البسه خود انتخاب کنید.

برنام ههاي شستشو

دماي شستشوي برنامه انتخابی را متناسب با برچسب البسه 

خود انتخاب کنید.                                                                   
با توجه به جدول برنامه در صــــــفحه 10 و نیاز خود، دور  

خشـ ککن مناسب براي البسـه را انتخاب کنید. بهتر است 

براي البسـه پشـمی و ظریف از حداکثر دور 800 استفاده 

شود. همچنین حداکثر میزان البسـه مجاز هر برنامه را که 

در این جدول مشخص شده است، رعایت کنید.

توصیه م یشود براي هر نوع البسه از مواد شوینده متناسب

با آن مطابق جدول پایین استفاده شود.                                      

به طور کلی افزایش دماي شستشو باعث بهبود پاك کنندگی

برنامه شستشو می شود، اما از سوي دیگر باعث افزایش 

شدید مصرف برق م یگردد. همچنین شستشوي لباس در

دماي بیش از میزان توصیه شده در برچسب آن می تواند

 آسیب جدي به بافت لباس وارد کند.                                                            

تـوجه 

(Cotton)البسه نخی

ایـن برنامـه براي شستشوي انواع لبا سهاي نخی با هـر میزان

کثیفی منـاسـب بـوده و بـه شـمـا بیشـترین آزادي عمـل را در 

انتخاب دما، دور خشک کن و گزینه هاي اضافی می دهد.

(Synthetics)البسه با الیاف مصنوعی

این برنامه براي البســـــــه بـا الیاف مصــــــــنوعی، از جنس 

پل یآمید، اکریلیک و پلی اســــتر مناســــب بوده و م یتواند 

مخلوط با البسه الیاف کتان نیز استفاده گردد.

(Delicates) البسه با الیاف ظریف

این برنامه براي شسـتشـوي البســه پشــمی و یا آن دسته از

لبا سها که در برچســب آنها علامت شســتشـــو با دست درج 

شده و سایر الیاف ظریف و حســـــــاس مناسب است. توصیه 

م یشود از مواد شوینده ویژه این نوع البسه استفاده شود.

(Rinse)آبکشی  

این برنامه داراي دو مرحله آبکشی و سپس یک مرحله آبگیري

است. از این برنامه براي البس هاي که نیاز به شستشو نداشته

و یا قبلا شســــــته شد هاند، استفاده م یشود. در صورت لزوم 

می توانید به کمک گزینه آبکشـی اضافه                            یک

مرحله آبکشی به این برنامه اضافه کنید.

(Extra Rinse)

(Spin)آبگیري از لبا سها

این بـرنامه براي خشک کردن لبا سهـاي خیس طراحی شـده و 

شامل یک مرحله آبگیري از لبا سها است.

(Baby Care)لباس کودك

این بــرنامه بــراي لباس هاي نخــی ظـــریف کودك و همچنین 

لبا سهاي زیر طراحی شده است. ترکیب دماي بالاي شستشـو 

و آبکشی موثر باعث زدودن آلودگی هاي میکروبی و باقیمانده 

مواد شوینده از لباس ها می شود.

(Dark Wash)البسه تیره

این برنامه با چرخش هاي ملایم و دماي پایین ولی موثر در شستشو،

از تغییر رنگ لباس هاي تیره جلوگیري می کند. توصـــیه می شـــود

از مواد شوینده ویژه البسه تیره استفاده شود.



برنام ههاي کتان با دماهاي 40 و 60 درجه، همراه با فعال بودن دکمه تشدید شستشو، «برنامه استاندارد کتان      60» 

و «برنامه استاندارد کتان      40» هسـتند. این برنام هها براي شســتشــوي البســه نخی با چرك معمولی مناسب بوده و 

کارآمدترین برنام هها از نظر مصـــرف ترکیبی آب و انرژي م یباشد. در این برنام هها دماي واقعی آب ممکن است با دماي 

اعالم شده متفاوت باشد.
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برنامه مورد نظر را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه

برگزینید. صفحه نمایشـــــگر ابتدا مدت زمان برنامه و 

سپس دماي آن را به تناوب نشان م یدهد. (براي اطالع

از جزئیات هر برنامه، به جدول برنام هها مراجعه کنید.)

Options

برنامه

برنامه

دور خش ککن متناسب با برنامه شستشوي انتخابی خود

را با دکمه انتخاب دور خش ککن       تنظیم کنید.

58 700
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با انتخاب این گزینه، زمان مرحله شســـتشـــو در برنامه بیشـــتر 

م یشود. توصیه م یگردد که براي شســــــتشـــــــوي لبا سهاي 

خیلی چرك و لک هدار از این گزینه اســــــتفاده کنید. این گزینه

-تنها تا اواسط مرحله شســـتشـــو قابل انتخاب است.              

                                                 

با انتخاب این گزینه یک مرحله آبکشی بیشتر به انتهاي عملیات

آبکشــــی لبا سها افزوده م یشود. فعال کردن این گزینه براي

لبا سهایی با حجم زیاد یا ابعاد بزرگ و یا در صورتی که لبا سها

متـعلـق به افـرادي با پوست حسـاس باشـنـد، مناســب اســـت.

فعالســــازي این گزینه مصــــرف آب را افزایش م یدهد و تنها

-تا اواسط مرحله آبکشـــی قابل انتخاب است.                          

                                                              

با انتخاب این گـــزینه، حـــرکات ویـــژ هاي به مخـــزن در انتهاي 

مرحله آبگیري داده م یشــــود تا از چروك شـــــدن لبا سها در

انتهاي برنامه کاسته شده و اتوکشی آ نها آسان گردد.

1   گزینه تشدید شستشو 

                                             

(Intensive Wash)

(Easy Ironing)3   گزینه اتوکشی آسان                                                   

(Extra Rinse)2   گزینه آبکشی اضافه                                                    

دکمه انتخاب دور خشک کن 

                                

با لمس کردن دکمه انتخاب دور خشـــــــک کن سرعت چرخش

نهایی مورد نظر (برحســـــب دور در دقیقه) قابل تنظیم است. 

با انتخاب این گزینه، دور خشــــــک کن از پایان برنامه حذف 

م یشــــــــــود. از این گزینه م یتوان براي جلوگیري از چروك 

شـدن الیاف خاص اســتفاده کرد.                                       .  

       

با انتخاب این گزینه به کمک دکمه انتخاب دور خشــــــک کن    

        عملیات شســـــــتشـــــــو در آخرین مرحله آبکشـــــــی 

متوقف شده و لبا سها در آب غوط هور م یمانند. این گزینه به 

عنوان مثال زمانــــی کاربـــــرد دارد که در هنگام کارکـــــرد 

ماشین لباسشــــویی در خانه حضـــــور ندارید و نم یخواهید 

لبا سها به خاطر باقی ماندن در ماشین لباسشـــــــــویی پس

از اتمام مرحله خشــــــ ککن، چروك شوند. براي اتمام برنامه

کافیسـت با دکمه انتخاب دور خشــک کن         دور دلخواه را 

                                                                     . .انتخاب کنید

                                                                 

(Anti Crease)

1   انتخاب دور خشک کن                                  

2   گزینه دور صفر (حذف دور خشک کن)                     

3   گزینه ضد چروك                                                  

این گزینه تنها تا اواسط مرحله خش ککن قابل انتخاب است.

عملیات اضافی و تنظیم دور خش ککن

Options

0:58
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24hمقدار

0hمقدار

یا توقف آن

براي برداشتن لبا سهاي شســـته شده در انتهاي برنامه 

باید قفل کودك را غیر فعال کنید.

جهت حفظ ایمنی در شــرایط اضـــطراري، دکمه خاموش و 

روشـــن       ماشــــین با وجود قفل کودك نیز فعال باقی 

م یماند.

خاموش شدن ماشین لباسشــــــویی، قطع برق و خطاهاي 

عملکردي موجب غیرفعال شدن قفل کودك نم یشود.

با فشار دادن این دکمه میتوانید پیش از را هاندازي ماشین لباسشویی

ـاعت در شـــــروع برنامه انتخابی تاخیر ایجاد کنید. با هر با ر تا 24 ســــ

فشــــــردن این دکمه، زمان شروع برنامه یک ساعت به تاخیر م یافتد.

این گزینه در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی قابل انتخاب نیست.

قفل کودك

0:58
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این عملکرد به منظور قفل کردن دکم ههاي ماشین لباسشویی جهت

پیشـــگیري از تغییرات ناخواسته در برنام ههاي تنظیم شده به کار  

.م یرود (به عنوان مثال توســط کودکان).                                      

براي فعا لسازي قفل کودك، دکمه هاي دور خشـک کن      و تاخیر

در شـــــــروع برنامه         را همزمان به مدت 3 ثانیه نگهدارید تا 

صفحه نمایش علامت       را نشـان داده و صداي بوق شنیده شود.

براي غیرفعا لســـــــــازي قفل کودك نیز، مجددا همین دکم هها را

همزمان و به مدت 3 ثانیه نگهدارید تا صـداي بوق شــنیده شــود

و قفل کودك غیرفعال گردد.

در پایان برنامه عبارت               روي صفحه نمایش ظاهر شده 

و سپس دو بوق کوتاه شنیده م یشود.

شده و تاخیر در شروع

برنامه لغو م یشود. همچنین تغییر برنامه انتخابی نیز موجب 

لغو این گزینه م یشود.



اگر دکمه راه اندازي/توقف       در حین عملیات شســتشــو 

فشار داده شود، عملکرد ماشین لباسشویی متوقف م یشود.

هریک از مراحل شستشوي اولیه        ، شستشوي اصلی         ،

آبکشـــی          ، آبگیري از لبا سها         و همچنین مدت زمان 

باقی مانده و دور خشـــــــــک کن انتخابی در هنگام کار ماشین 

لباسشویی روي صفحه نمایشگر نشان داده م یشوند. 

ابتداي

همان

اگر ماشین براي مدت طوالنی غیرفعال بماند، براي صرف هجویی

در مصرف انرژي به طور خودکار به حالت خاموش م یرود که با

چرخاندن دستگیره مجددا روشن م یگردد.

0: 19



پس از پایان عملیات شسـتشـو و خارج کردن لبا سها، درِ

ماشین لباسشویی و جاپودري را باز بگذارید تا هواي آزاد 

داخل مخزن جریان یابد.

توصـیه م یشــود قبل از هرگونه اقدام جهت تعمیر یا 

تمیز کردن ماشین لباسشویی دو شاخه برق را از پریز

خارج کنید.

                                                                          

اتاقی کـه ماشین لباسشویی در آن قـرار دارد حتما باید 

داراي تهویه مناسـب باشـد.                                         .

هـرچنـد وقـت یکبار بـا استـفاده از بـرنـامه شـستشـوي

Cotton 60° (کتان 60 درجه ســــانتیگراد) ماشـــــین 

لباسشــــویی را بدون لباس و با اضافه کردن مقداري

پودر به کار بیندازید.                                                 .

نگهداري و تمیز کردن

احتیاط ! 

تـوجه 

تـوجه 

.جاپودري را به سمت بیرون بکشـــید و خارج کنید.        

با استفاده از آب گرم و فرچه نرم جاپودري را تمیز کنید.

درپوش درون محفظه نــرم کننده را پس از جـدا کــردن 

تمیز کرده و سـپس جا پودري را در جاي خود قرار دهید.

 1

2

3

نگهداري

تمیز کردن جاپودري

در صورتی که درون جاپودري، پودر یا مایع لباسشویی باقی

 مانده باشد آن را طبق مراحل زیر تمیز کنید:

اگر  درپوش محفظه نر مکننده تمیز نشــــود یا کامال در جاي 

خود قـرار نگیـرد، مانع از ورود نــر مکننده به داخل مخــزن 

شده و آب در آخر برنامه شســـتشـــو درون جاپودري باقی 

م یماند.



براي جلوگیري از ســوختگی پوســت، هنگام تمیز کردن فیلتر 

پمپ اطمینان حاصل پیدا کنید که آب داغ داخل مخزن نباشد. 

پیشنهاد می شود حداقل سالی یک بار فیلتر

پمپ را تمیز کنید.

احتیاط ! 

تـوجه 

اگر مواد شوینده روي بدنه ماشین لباسشــویی باقی بماند

باید آن را سریعا تمیز کنید تا باعث زن گزدگی بدنه نشود.
بدنه ماشین لباسشویی را با محلول آب گرم و صابون و یا یک

شوینده که شامل هیچ نوع حلالی نباشد بدون فشار آب تمیز

کرده، سپس با یک پارچه نرم کاملا بدنه را خشک کنید. براي 

تمیز کردن صفحه کنترل تنها ازپارچه مرطوب استفاده شود.

تمیز کردن فیلترشیربرقی

تمیز کردن بدنه ماشین لباسشویی

تـوجه 

درپوش

تمیز کردن 

فیلتر شیر برقی

با گذشت زمان و استفاده مکرر از ماشین لباسشــــویی ممکن 

است رسوبات و ناخالصــ یهاي آب شهري مخصــوصا در نواحی 

داراي آب سخت باعث گرفتگی فیلتر شیربرقی شود.

این امر موجب اختلال در ورود آب به ماشین لباسشـــــــــویی 

م یگردد، لذا بهتر است هرچند وقت یکبار فیلتر شیربرقی را 

به کمک انبردســـت خارج کرده و پس از تمیز کردن دوباره در 

محل خود قرار دهید.

ابتدا بـرنامه آبگیـري از لبا سها              را اجـرا کنید تا 

آب داخل مخزن خالی شود، سپس ماشین لباسشــویی را 

خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشـید. دو طرف قاب 

پایه را گرفته و به آرامی به ســـــــــمت پایین چرخانده و 

سپس بیرون بکشــــید. همچنین م یتوانید با اهرم قرار 

دادن یک پی چگوشتی در سه شیار موجود در قســـــــمت 

باالیی پایه، بس تها را آزاد کنید.

Spin

به آرامی



عیب یابی

تـوجه 

تحت هیچ شرایطی اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات 

ماشین لباسشویی نکنید. فیوز یا قطعات مشابهی که 

توسط مصرف کننده قابل تعویض باشد وجود ندارد.

ماشین لباسشـــــویی شما داراي سیســــــتم عی بیابی است. 

چنانچه در عملکرد ماشین لباسشــویی ایرادي رخ دهد، صفحه

نمایشگر، عبارت مربوط به آن ایراد را نشان م یدهد. در ضمن 

اگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی دچار مشکل شُدید

بعد از مطالعه دقیق نکات زیر ممکن اســـــــت بتوانید عیب 

ماشین لباسشــــــویی خود را رفع کنید. در غیر این صورت 

دوشاخه ماشین لباسشــــویی را از پریز برق خارج کرده و با

خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.

علت احتمالی مشکل

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

آب وارد ماشین لباسشویی 
نمی شود.

عمل تخلیه آب یا دور خش ککن
انجام نمی شود.

ماشین لباسشویی شروع به کار
نمی کند.

با خدمات پس از فروش 
 تماس بگیرید. 

مشکل
علامت در صفحه

نمایشگر



علت احتمالی مشکل

E03

بهتا

کمک کند.

در طی عملیات شستشو گرچه ممکن است سطح آب قابل 

رویت از شیشه در ماشین لباسشویی نسبتا پایین به نظر

برسد ولی عملیات شستشو و آبکشـی به طور کامل انجام 

شده و جاي هیچ گونه نگرانی نیست.

E02

شیلنگ ورودي آب مسدود شده یا پیچ خورده است.

براي رفع مشکل دوباره برنامه خشککن را اجرا کنید.

لرزش بیش از حد م یشــود و در صــورتی که ماشــین 

لباسشویی نتواند بار داخل مخزن را متعادل کند، بطور 

خودکار عمل خشک کن را متوقف م یکند.



علت احتمالی مشکل

،E04

E07 ،E06 ،E05

1- دماي آب ورودي

2- ولتاژ تغذیه ماشین لباسشویی

3- حجم لبا سها

4- نحوه توزیع لبا سها درون مخزن ماشین لباسشویی 

 در حین انجام دور خشک کن

مواد شوینده مصرفی زیاد بوده است.

مواد شوینده مصرفی بیش از حد معمول بوده است. این

مشکل بیشتر براي تور و پرد ههاي حریر پیش م یآید.

از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی با کف کنترل

شده استفاده نشده است.

درِ ماشی نهاي لباسشـــویی مجهز به سیســـتم قفل ایمنی

برقی است. بنابراین تا پایان برنامه، درِ ماشین لباسشویی

 باز نم یشود. پس از پایان برنامه شســتشـــو، اثر برق بر

مکانیزم قفل ایمنی تا دو دقیقه باقی م یماند.

شیلنگ ورودي آب، به آب گرم ساختمان متصل شده است.
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