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  שמירת איכות הסביבה
  

  השלכת האריזה
אריזת המייבש מיוצרת מחומרים 

ידידותיים לסביבה ובדרך כלל אפשר 
הציעו , לפני השלכת האריזה. למחזרם

  .אותה למחזור

יזה והעטיפה הרחיקו את חומרי האר
מניילון ופלסטיק מהישג ידם של ילדים 
, קטנים כדי למנוע סכנה פגיעה גופנית

וסלקו אותם בהתאם לתקנות המשרד 
לפני סילוק חומרי  . הסביבההגנתל

  .האריזה בדקו האם הם ניתנים למחזור

השלכת המכשיר הישן 
  שברשותכם

 ישנים  חשמל ואלקטרוניקהמכשירי
ם לא מטפלים אשר אמכילים חומרים 

הם , בהם או משליכים אותם כראוי
 .עלולים להזיק לבריאות או לסביבה

 או לסלקם אנא בדקו אפשרות למחזרם
למרכז איסוף למכונות ישנות בהתאם 

  . לתקנות המשרד לאיכות הסביבה

  
וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים 

עיינו בהוראות . בעת אחסונו או השלכתו
  ".תזהירות ובטיחו"

 ממנו את נתקולפני השלכת מכשיר ישן 
 את כבל החשמל וחתכותקע החשמל 
, החיבור במכשיר למקום קרוב ככל שניתן

מילדים לנסות ולחבר את  למנועכדי 
  .המכשיר הישן לרשת החשמל

  עצות לחסכון באנרגיה

כדי למנוע זמן ייבוש ארוך מדי וצריכת 
  : אנרגיה מוגברת

לפני וודאו שהכביסה נסחטה היטב  -
  .הכנסתה למייבש

ככל שהכביסה נסחטת במהירות 
צריכת האנרגיה תהיה , גבוהה יותר

קטנה יותר וזמן הייבוש יהיה קצר 
  . יותר

טענו את המייבש בכמות הכביסה  -
המרבית המומלצת בהתאם לתוכנית 

    .הייבוש שבשימוש
טעינת יתר גורמת לאיכות ייבוש 

ירודה ועלול לגרום לקמטים לא רצויים 
  .בסיםבכ

שהטמפרטורה בחדר בו מוצב וודאו  -
אם קיים מכשיר . המייבש אינה גבוהה

אחר היצר חום בחדר בו מוצב 
 שהחדר מאוורר היטבוודאו , המייבש

ומידת האפשר כבו את המכשיר 
  . האחר

לאחר כל שימוש הסירו את המוך  -
  .ממשטחי המייבש וממסנני המוך
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  הוראות זהירות ובטיחות
  

  

 לקרוא הוראות הפעלה ושימוש אלוחיוני . 
  
  

. עומד בכל דרישות תקני הבטיחות הרלוונטיים, מייבש כביסה זה
  .רום לנזקי גוף ורכוששימוש לא הולם עלול לג, מאידך

אנא קראו את ,  כדי למנוע סכנה מפגיעה גופני או נזק למכשיר
. לפני שתשתמשו לראשונה במייבש הכביסה, הוראות ההפעלה

שימוש ותחזוקה , הוראות אלו מכילות מידע חשוב לגבי בטיחות
  . של המכשיר

שמרו את הוראות ההפעלה לשימוש בעתיד והעבירו אותם 
  .ם במכשירלמשתמשים אחרי

  ייעוד

  הוא מיועד  . מסחרימיועד לשימושאינו  כביסה זהמייבש
 . עבודה ומגורים דומיםובסביבות לשימוש במשקי בית 

 מייבש כביסה זה אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית. 

 פריטים אך ורק לייבוש  זהמייבש כביסהיש להשתמש ב 
אשר מסומנים בתוויות הטיפול של בתמיסת מים ונשטפו ש
 אם אתם משתמשים .מתאימים לייבוש במייבש כביסהכ ניםצרהי

עיינו היטב בהוראות השימוש המופיעות על , בערכות לניקוי יבש
אריזות התכשירים מכיוון שהשימוש בתכשירים אלו הוא על 

  .  אחריותכם בלבד
היצרן . עלול להיות מסוכןאינו נתמך על ידי היצרן וכל שימוש אחר 

משימוש או הפעלה   לנזק כלשהו שיגרםאיםוהיבואן לא יהיו אחר
.או בלתי ראויה, שגויה



     
     
     

  

    
     
     

 
 

7 

 הוראות זהירות ובטיחות
  

 מייבש כביסה זה ניתן לשימוש על ידי בני אדם תשושים פיזית ,
או נטולי ידע או ניסיון אלא , תועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליו

אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי שהדריך אותם 
והם הבינו את כל הסכנות , להפעיל את המכשיר בבטיחותכיצד 

 .  הכרוכות

 בטיחות עם ילדים

  אלא אם הם ,  ממיבש הכביסה8יש להרחיק ילדים מתחת לגיל
 .נמצאים בפיקוח מתמיד

  לנקות ולתחזק את מייבש ,  יוכלו להשתמש8ילדים מעל גיל
 הכביסה 

ת  ללא השגחה רק לאחר שהוכיחו שהם מסוגלים להפעיל א
  .המכונה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך

  אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה במייבש
 . הכביסה ללא פיקוח

 או הכביסה  לשחק במייבש הםאל תאפשרו לפקחו על ילדים ו
 .או לשחק בבקרים שלו, בסמוך לו
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  הוראות זהירות ובטיחות
  

 בטיחות טכנית
 כלשהובדקו שלא נראה נזק חיצוני, קנהלפני ההת .   

 .אל תתקינו או תפעילו מכשיר פגום

 החיבור וודאו שנתוני ,  לרשת החשמללפני חיבור המייבש
תואמים למתח ) מתח ותדר, נתיך(בלוחית הנתונים הנקובים 

התייעצו , בכל מקרה של ספק. 230V~50hz: רשת החשמל בארץ
 .טכנאי מורשהעם 

  כאשר , שמל במייבש הכביסה מובטחתשימוש בחהבטיחות
המייבש מוארק באופן מושלם ומחובר לרשת החשמל בהתאם 

י טכנאי מורשה באופן "חיוני שקיום תנאים אלו ייבדק ע. לתקנות
אחראים לתוצאות הנובעות מאי קיום  לא יהיוהיצרן והיבואן . קבוע

 .)התחשמלות, כמו למשל (דרישות אלו

  לרשת החשמל באמצעות כבל אל תחברו את מייבש הכביסה
אינו מבטיח את הבטיחות חיבור באמצעות כבל מאריך . מאריך

כמו (עלול להיות מסוכן המרבית הנדרשת של מייבש הכביסה ו
 ).   סכנה מפני התחממות יתר, למשל

 יש להחליפו בכבל חשמל מקורי של , במקרה וכבל החשמל ניזוק
הגן על המשתמש כדי ל,  באמצעות טכנאי מורשה ומיומן"מילה"

 .מפני סכנות

 לחשוף עלול ,  לכך שאינו מורשהים המבוצעים על ידי מיתיקונ
.  לא יהיו אחראים היצרן והיבואןםעליהאת המשתמש לסכנות ש

שרות  של  ומיומנים טכנאים מורשיםש לבצע באמצעותתיקונים י
  .אלקטרה

וודאו שמייבש הכביסה לא יהיה מחובר לרשת החשמל עד סיום 
  .ת תחזוקה או תיקון של מייבש הכביסהפעולו
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 הוראות זהירות ובטיחות
  

  מילה" מקוריים של בחלפיםרכיבים פגומים יש להחליף אך ורק ."
 .לפים מקורייםבח השימוש בעתבטיחות המייבש מובטחת רק 

 יש לנתק את , או לצורך בצוע פעולות ניקוי, במקרה של תקלה
צאת תקע החשמל מייבש הכביסה מרשת החשמל באמצעות הו

המזין את שקע  של קו החשמלנתיך מהשקע בקיר או הורדת ה
 .החשמל

 כמו ( אין להשתמש במייבש הכביסה בכלי תעבורה כלשהו
  ). ספינה או קרוון, למשל

 כל פעולות התיקון . אין לבצע שינויים כלשהם במייבש הכביסה
 .והתחזוקה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן

 גז (בת החום במייבש הכביסה משתמשת בקרר טכנולוגיית משא
המתעבה באמצעות מדחס הזורם במערכת סגורה דרך ) קירור

יחידת מחליף חום שבה מתבצעת החלפת החום למערכת מחזור 
 .האוויר המיועד לייבוש הכביסה

 על ידי הנוצרים  זמזום רעשי נשמעיםבמהלך תהליך הייבוש -
 ים פוגעםאינו עיים רעשים אלו טב. משאבת חוםטכנולוגיית

 .מייבש הכביסהיעיל של הבתפקוד 
  . הקרר אינו דליק או נפיץ-
 באופן כללי אין צורך להשאיר את המייבש בהמתנה זמן מסוים -

לפני חיבור המייבש לרשת החשמל לאחר ההובלה וההתקנה 
  "). התקנה"עיינו בפרק (

מייבש הכביסה לא הובל בהתאם להנחיות אם , עם זאת
חיבור לפני המתינו מספר שעות , מתוארות בחוברתההובלה ה

  .  כדי למנוע נזק למשאבת החום, המייבש לרשת החשמל
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  הוראות זהירות ובטיחות
  

  נתונים  "-ו" התקנה וחיבור"פעלו בהתאם להנחיות שבפרקים
 ".טכניים

  שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר התקנת המכונה
ת המכונה במהירות מרשת כדי שבעת הצורך תוכלו לנתק א

 .החשמל

  כביסה הבין החלק התחתון של מייבש ש המרווחאין לחסום את
 זרימה למנוע העלולים 'גבוה וכושטיח , רצפהוהרצפה עם ציפויי 

 .מספקת של אוויר למייבש

 מייבש יכולה להיפתח ללא הפרעה לאחר התקנההדלת ש וודא. 
  

  שימוש נכון

 מטען (ג " ק8ה זאת הוא מטען הכבסים המרבי במכונת כביס
,  מסוימתייבושלמידע לגבי מטען הכביסה המרבי בתוכנית ). יבש

 ".טבלת התוכניות "- עיינו ב

  לרשת כביסה ה מייבש אל תחברו את,  שריפהסכנתכדי למנוע
 טיימר או ,למשלכמו  (עם בקרה חיצוניתבאמצעות שקע החשמל 
 תייבוש נקטעאם תכנית ה ). עומסהשיא מכשירים בכיבוי למכשיר 

.להתלקח מעצמם יםכביסה עלולפריטי , הצינוןלפני סיום שלב 
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 הוראות זהירות ובטיחות
  

 אריגיםכדי למנוע סכנה מהתלקחות אש אין לייבש את סוגי ה 
  :הבאים במייבש הכביסה

  . פריטים שלא כובסו במכונת כביסה-
אשר לא נוקו היטב ועדיין ,  פריטים כמן למשל בגדי עבודה-

תכשירים , כמו למשל(שמן או שאירות אחרות , לכים בגריזמלוכ
  ).'משחות וכו, קוסמטיים

אם הפריטים לא כובסו ונוקו כראוי הם עלולים להתלקח כתוצאה 
מהחום הנוצר בעת פעולת הייבוש ואפילו לאחר הוצאתם 

  .מהמייבש בסיום תוכנית הייבוש
כשירי אשר טופלו בת) סמרטוטי רצפה, סחבות, למשל( פריטים -

, נפט, בנזין, אלכוהול, ניקוי דליקים או מכילים שאריות של אצטון
  .מסירי שעווה או כימיקאלים אחרים, שעווה, טרפנטין, מסירי צבע

מסיר לקה , תרסיסי שיער,  פריטים שנטבלו בצבע לשיער-
  .לציפורניים או תכשירים דומים אחרים

פקת בעת כביסת פריטים מלוכלכים מאד השתמשו בכמות מס
במקרה של . של חומר כביסה ובחרו טמפרטורת כביסה גבוהה

כבסו את הפריטים מספר פעמים לפני שתייבשו אותם , ספק
  .במייבש הכביסה

  מציתים וגפרורים,  כמו למשל,את כל החפציםמהכיסים הוציאו . 

 אל תכבו את מייבש הכביסה לפני סיום תוכנית הייבוש: אזהרה .
למה והכבסים הוצאו מיד מהמייבש הם אם תוכנית הייבוש לא הוש

 .עשויים לפלוט חום רב לסביבה

  יש להשתמש במרככי אריגים ותכשירי טיפול אחרים בהתאם
 .להוראות היצרנים שעל גבי האריזות
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  הוראות זהירות ובטיחות
  

 הבאים אין אריגיםאת סוגי ה, כדי למנוע סכנה מהתלקחות אש 
  :לייבש במייבש הכביסה

  ).טופלו בכימיקאלים, כמו למשל(סו בניקוי יבש פריטים שכוב -

 .גומי מוקצף או חומרים דמויי גומי, המכילים גומי אריגים -
 כובעי, )וירוגומא(מגומי מוקצף מוצרים העשויים , לדוגמא
ופריטי לבוש  פריטים מגופרים,  למיםיםעמידאריגים , רחצה

 . מוקצףגומיממילוי  וכריות עם

, כגון כריות ( או ממולאיםמרופדיםויים פגומים או בלפריטים  -
  .הריפוד עלול ליפול מתוכם ולעלות באששכן , )מעילים

 כדי מתבצע מחזור צינוןשלב החימום לאחר , בתוכניות רבות 
לא נותרו חמים מדי בעת הוצאתם ממייבש הפריטים שלהבטיח 
תוכנית  ).מפני התלקחות עצמיתכנה סגם מונע  זה(הכביסה 

  .יימת עד שהושלם שלב הצינוןהייבוש לא מסת
שתוציאו את לפני הייבוש   עד סוף תוכניתהמתין להקפידו תמיד

 .הכבסים מהמייבש

 אל תאפשרו לאף אחד לשבת או , כדי למנוע מהמייבש להתהפך
  .  על הדלתלהישען

 סגרו תמיד את הדלת לאחר השימוש כדי למנוע סכנה ש :  

  .כו חפציםילדים יטפסו לתוך המייבש או יחביאו בתו -

  . חיות מחמד או בעלי חיים קטנים אחרים יטפסו לתוך המייבש-
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 הוראות זהירות ובטיחות
  
 הכביסהאין להשתמש במייבש : 
 או שהם ניזוקו בכל מסנני המוך מותקנים כראוי למקומםמבלי ש -

  .צורה שהיא
 מבלי שהמסננים העדינים מותקנים כראוי למקומם או שהם -

  .היאניזוקו בכל צורה ש
בכך תוכלו למנוע הצטברות חריגה של מוך העשויה לגרום 

  .לתקלות בפעולת מייבש הכביסה

 נקו את המוך לאחר כל מחזור ייבוש  . 

  לאחר התחתוניםיבשו היטב את מסנני המוך ואת המסננים 
מסננים לחים .  לחים או רטוביםאם הם אל תרכיבו אותם. הניקוי

 . ת הפעלת המייבש עלולים לגרום לתקלה בעאו רטובים

 את מייבש הכביסה בחדר בו הטמפרטורה עלולה אל תתקינו 
טמפרטורות מתחת לאפס עלולות . לרדת מתחת לנקודת הקיפאון

עלול להיגרם נזק .  לפעולה לא תקינה של מייבש הכביסהלגרום 
 .  אם תאפשרו למי העיבוי לקפוא במשאבה ובצינור הניקוז

 למערכת הניקוז הביתית אם מי ההתעבות מנוקזים ישירות 
וודאו שצינור הניקוז החיצוני , במקום להיאסף ביחידת העיבוי

קשור ומאובטח היטב כאשר אתם תולים אותו על כיור או מחברים 
כדי למנוע נזקי מים במקרה , אותו למערכת הניקוז הביתית

 .והצינור יחליק וישתחרר

 לגרום  שתיית מים אלו עלולה .מי ההתעבות הם לא מי שתייה
   .לסיכונים בריאותיים לבני אדם ולבעלי חיים

 הקפידו תמיד לשמור את האזור שמסביב למייבש נקי מאבק ומוך. 
אבק הנשאב לתוך מייבש הכביסה עלול לחסום במשך הזמן את 

 .יחידת מחליף החום

  את מייבש הכביסה בצינור מיםאל תשטפו  .  
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  הוראות זהירות ובטיחות

  ) אבזר אופציונאלי(וח שימוש בבקבוקון ניח
 ניחוח בקבוקוןב השתמשו אך ורק fragrance flacon  שלמקורי 

Miele . 
 אנא הקפידו .  הניחוח חייב להיות מאוחסן באריזתובקבוקון

 . לאחסן אותו בהתאם להנחיה זו
 םכי אתתמיד  וודא. בקבוקוןמה עלול לנזולהניחוח  .זהירות 

 בקבוקוןהן המוך עם מסנאת או , תמיד שומרים את הבקבוקון
או אל תטו  ו,אתם נושאים אותובמצב אופקי כאשר , המוכנס אליו

 .  כלשהו אותו על משטחתניחו
 בקבוקון שנזל מה ניחוח מייד נוזל סופג כדי לנגב באריג והשתמש

 ,למשל(מייבש על חלק כלשהו של המייבש או על ה, על הרצפה
  ).מסנן המוך

 שטפו מיד - העורבמגע עם בא : בקבוקוןמזל נ ניחוח שכאשר 
 שטפו - העינייםבא במגע עם ; את העור ביסודיות עם מים וסבון

נבלע ;  דקות לפחות15 -במשך כאת העיניים במים נקיים מיד 
 פנו מיד.  את הפה ביסודיות במים נקייםשטפו מיד -  הפהתוך ל

 .בליעה או עיניים המגע עםבמקרה לייעוץ רפואי במקרה של 
 החליפו, פריטי לבוש בא במגע עם בקבוקוןמל זנאם ניחוח ש 

פריטי הלבוש  ואת כלאת הבגד ביסודיות  שטפו, מיד את הבגד
 . ותכשיר כביסה מים רבה שלעם שבאו במגע עם נוזל הניחוח 

 לא תפעלו בהתאם כביסה אם ה שריפה או נזק למייבש סכנת
  :להנחיות הבאות

 . אל תמלאו ניחוח בתוך בקבוקוןעולם ל -
 .  ניחוח פגוםבקבוקון בועולם אל תשתמש ל-
 תשתמשו ואל,  הביתיתהאשפה ניחוח ריק עם בקבוקון יכוהשל 

 . בו לכל מטרה אחרת
  הניחוחבקבוקון המידע שסופק עם קראו בקפידה אתאנא .  
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 הוראות זהירות ובטיחות 
  

  שימוש באביזרים
 אושרו לשימושוחלפים מקוריים ש באביזרים השתמשו אך ורק 

  ". מילה"י " עבש כביסה זהבמיי
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש 

 . באביזרים ותכשירים שלא אושרו לשימוש במכשיר זה

  שלעל גבי מכונת כביסהה כביסהמייבש תוכלו להציב את  
Miele ערכת הצבה באמצעות WTV" " זמינה כאבזר (מתאימה

ם את הערכה הנכונה המתאימה שרכשת ואנא ודא). אופציונלי
 .למכונת הכביסה והמייבש שלכם

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שיגרמו 
  .כתוצאה מאי קיום הוראות בטיחות אלו
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  הפעלת מייבש הכביסה
  

  לוח הבקרה

 וחיישניםצג     
  .הבאוד פרטים נוספים בעמ    

 עצירה/לחצן התחלה Start/Stop  
שנבחרה הייבוש חלת תוכנית להת

   .וביטול תוכנית לאחר שהחלה

 רמת הייבוש  לחצןDrying level  
 בכל  הרצויהרמת הייבושלבחירת 

   . התוכניות הרלוונטיות

  סחיטה לחצןDuration  
זמן הייבוש בתוכניות עם לבחירת 

  . זמן ייבוש מתוזמן

 לחצן השהיית התחלה Delay start  
תוכנית ת השהיית התחללבחירת 

  .ייבושה

  

   

 לחצני פעולות נוספות  
תוכלו להוסיף אפשרויות נוספות 

   . הייבוש הבסיסיותלתוכניות 

 בורר תוכניות  
  .הייבושלבחירת תוכנית 

  ממשק אופטיPC  
  .מיועד לאבחון ובדיקה של טכנאי שרות

 כיבוי /לחצן הפעלה  
  .מייבש הכביסהה או כיבוי להפעל

 המייבש כבה ,לחיסכון באנרגיה
 דקות לאחר סיום 15באופן אוטומטי 

קמטים או אם -שלב מניעת/תוכנית
לא בוצעה בחירת פעולה כלשהי 

  .מייבש הכביסהלאחר הפעלת 
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 הפעלת מייבש הכביסה
  

  צגה

  

  , OK,  ניחייש

חיישנים אלו מיועדים להפעלת הצג בעת 
 .שהחיוויים מוארים

    חיישן -
שרות  מטה ברשימה לאפגלילה
  .  ערךהפחתת או ,הבאה

  OK  חיישן-
 הגדרת,  התכנית שנבחרהלאישור
  .  תפריט משנהפתיחתערך או 

    חיישן -
 ברשימה לאפשרות עלה מגלילה
  .  ערךהעלאת או ,הבאה

 ייכבו אם לא תבוצע ימני החיווייםס
הם ייכבו גם כאשר . בחירה כלשהי

בחירה כלשהי לא תאושר באמצעות 
   .OKחיישן 

  EcoFeedback     שןחיי
ידידותית כביסה " למידע נוסף עיינו בפרק

   ".EcoFeedback - ה וחסכוניתסביבל

  הגדרות
תפריט הגדרות ייפתח באמצעות מגע בו 

  . -ו זמנית על החיישנים 

בצע לכדי גדרות הלשנות את התוכלו 
שינויים במערכת האלקטרונית של 

. שונותה כדי להתאים לדרישות המייבש
בסוף " הגדרות" בתפריט נוייאנא ע

 . ףחוברת זו לקבלת מידע נוס

 נבחרות באמצעות שלהלןהתוכניות 
העברת כפתור בורר התוכניות למצב 

 Further"תוכניות נוספות 
programmes"  

  Delicates  עדינים-

  Automatic plusאוטומטית פלוס  -

 Silks handcareלכביסה ביד  משי -

  Gentle smoothing  החלקה עדינה-

  Sportswear  בגדי ספורט-

  Cool air  אוויר קר-

  Basket programme ייבוש  תכנית סל- 
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  הפעלת מייבש הכביסה
  

Perfect Dryחיווי ייבוש מושלם 

מערכת הייבוש המושלם מודדת את 
הלחות השיורית בכבסים בעת שימוש 
בתוכניות המבוקרות באמצעות חיישן 

  .ייבוש מיטביותכדי להבטיח תוצאות 

  ...Perfect Dryחיווי ייבוש מושלם ...

, לאחר שהחלה תוכנית ייבושיהבהב ...
וייכבה לאחר שזמן תוכנית הייבוש יופיע 

   . בצג
 Perfect Dry חיווי ייבוש מושלם ...
,  כאשר תושג רמת הייבוששוב וארי

  .וישאר מואר עד סיום תוכנית הייבוש
לא  Perfect Dryחיווי ייבוש מושלם ... 

צמר לטיפול ידני : בתוכניות הבאותיואר 
Woollens handcare , משי לטיפול ידני

Silk handcare , אוויר קרCool air ,
 Basketסל ייבוש , Warm airאוויר חם 

programme.  

  משוערהנותר הזמן ה

הזמן , ייבושכנית הותשהחלה לאחר 
 בשעות של התוכנית הנותר המשוער

  .בצגודקות יופיע 

 עבור המופיע בצגהתכנית זמן משך 
 ,לבחירההניתנת תוכניות עם רמת ייבוש 

הגורמים ".לדלג"עשוי להשתנות או 
 על עלולים להשפיע, יתרהבין , הבאים
כמות : המופיע בצגהתכנית זמן משך 

שיורית ה והלחות האריגים יסוג, הכביסה
 יתאלקטרונמערכת הה .כביסהפריטי הב

ייבש ם במתנאיה מזהה בקביעות את
התכנית זמן  את משך מתאימהוהכביסה 

  .בצורה מדויקת יותר

 להפעיל את כיצדדוגמאות 
  המייבש

   רשימה דרךגלילה 
רשימה ה שמחוויםבתצוגה  החצים 
  . זמינה

  
 ברשימה כדי לגלול מטה געו בחיישן 

כדי  וגעו בחיישן  ,לאפשרות הבאה
   .לגלול מעלה לאפשרות הבאה

הפעיל את  ל מיועדOKחיישן 
  . צגשנמצאת כעת בהאפשרות 

   שנבחרו אפשרויותזיהוי ה

 

, OK במגע על אפשרותהופעלה  אם
 היא תחווה באמצעות סימן האישור 

    .שלידו
   ערכים מספריים הגדרת

  

 מגע בחיישן .  מספרי מודגש בלבןערך
   בחיישן ומגע,  את הערך מקטין

 להפעיל מיועד OK חיישן .מגדיל אותו
  . צג בעתהערך שנמצא כאת 

   בתפריט משנה יציאה

כדי לצאת   חזרהב ובחר
  .תפריט משנהמ
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 לפני השימוש בפעם הראשונה
  

  הסרת יריעות המגן והמדבקות

 הסירו 

   את יריעות המגן מהדלת-

   המדבקות מהחזית והמכסה-

  אנא אל תסירו תוויות כלשהן
הנראות ) תווית הנתונים, למשל(

  . המייבשבעת פתיחת דלת 

  

  לאחר התקנת מייבש הכביסה

  לפני השימוש במייבש הכביסה
וודאו שהמייבש  ,בפעם הראשונה

אם מייבש . הותקן וחובר כהלכה
הכביסה לא הובל כפי שמתואר בפרק 

עליכם להשאירו " התקנה וחיבור"
  לפנילעמוד במשך שעה לפחות  

כדי , שתחברו אותו לרשת החשמל
  .החוםלמנוע נזק למדחס משאבת 

  
יופיע , בעת הפעלת מייבש הכביסה

בצג  מסך ברוך הבא של לזמן קצר 
  Miele Willkommen'  מילה'

 הגדרת השפה 

 שפת התצוגה לבחור את תתבקשו
 לשנות את השפה בכל תוכלו. רצויהה

  ". Settings "הגדרותה דרךעת 

 

 עד שהשפה  או חיישן  בוגע 
  .  בצגתודגשרצויה ה

שזמינות  חוויםמבתצוגה  החצים 
  .אפשרויות נוספות

 שבחרתם במגע על  את השפה ואשר
  .OKחיישן 

הליך לשימוש בפעם התהשלמת 
  הראשונה שמתואר בהוראות אלה 

 חיישן באמצעות מגע על  ואשרOK . 

  כביסה נכון בטיפול ל הערות .1"קראו
   ."הכביסהמייבש הטענת . 2 "- ו" 

 לטעון את מייבש ו תוכל,לאחר מכן 
כפי ייבוש ר תכנית ובחלוסה הכבי

בחירת תוכנית ייבוש . 3" שמתואר ב
 ".והתחלתה

ושלם יהנוהל לשימוש בפעם הראשונה 
 לאחר שתופעל ותושלם תוכנית ייבוש

  . הנמשכת יותר משעה אחת
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  EcoFeedback משוב חיסכון
  

  משוב החסכון להשתמש בחיישןתוכלו
EcoFeedback  לגבי מידע כדי לקבל

  הכביסהרגיה של מייבשצריכת האנ
 . כםשל

 שני זמן יEcoFeedbackבחיישן מגע 
 : סוגי מידע

החלה הערכה של הצריכה לפני ש  -
  תוכנית הייבוש

 .  צריכת האנרגיה במהלך התכנית-

 ומידע יופיע ואר יEcoFeedbackחיישן 
 . בצג

 מספר באופן אוטומטי ייכבושניהם 
הם , או לחלופין, שניות מאוחר יותר

באמצעות מגע לים להיות מאושרים יכו
 . OKעל 

 את שתפתחולפני ו,  התכניתסיוםב
הפריטים את זמן לצג  גם לתוכלו, הדלת
 : הבאים

  - וצריכת האנרגיה -

מסנן הלכלוך של מסנני המוך והרמת   -
, בינוני = 50%, קל = 0% (התחתון
צבירת מוך ולכלוך ). כבד = 100%
 תוהגדלהתכנית להארכת זמן יגרום 

 . אנרגיההצריכת 

 צריכה משוערת .1

 בחיישן געו , לאחר בחירת תכנית
EcoFeedback . 

לאחר מספר שניות יופיעו בצג פסי חיווי 
 :צריכת האנרגיה

  

כך גדולה , ככול שמוארים יותר פסים
   . יותר צריכת האנרגיה

הצריכה המשוערת תשתנה בהתאם 
 . לתוכנית והאפשרויות הנוספות שנבחרו

  
 יכה בפועל  הצר2

  געו בחיישןEcoFeedback . 

כמות  של בצריכה בפועל תוכלו לצפות
 . שנצרכתאנרגיה ה

 : לדוגמא

 

< 0.1 kWhצריכת אם  פיע בצג יו
 . האנרגיה היא נמוכה מאוד

 תשתנה בהתאם לשלב הצריכה
 .  שנותרהשיוריתהלחות ההתכנית ו

כביסה האו מייבש נפתחה  הדלת אם
 תכניתיום ס באופן אוטומטי בבהכ

לצריכה הנתונים יחזרו , הייבוש
 .המשוערת

 
  הצריכה הכוללת הגדרת

 נתוני הצריכה לתכנית ה אתמציג  -
  מופעלתשזה עתה 

  -ו

אנרגיה הכוללת ה את צריכת ה מציג-
 . עד היום

תפריט  "עיינו בפרק, למידע נוסף
 ". הגדרות
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  בכביסה נכוןנחיות לגבי טיפולה. 1
  

כם את קחו לתשומת לב
 ההנחיות המתיחסות לכביסה

 פריטים אתם מכבסיםכאשר   -
 להשתמש הקפידו ,מלוכלכים מאוד

 ,מינון מספיק של תכשירי כביסהב
במקרה .  בטמפרטורה גבוההוובחר

את שטפו מספר פעמים , של ספק
 .פריטי הכביסה

 פריטים רטובים לתוך תכניסואל   -
ו כי פריטי ודא. כביסההמייבש 

ביסודיות לפני  נסחטו כםהכביסה של
מהירות הסחיטה  ככל ש.הייבוש

כך גדל החיסכון , גבוהה יותר
 .ייבושהבאנרגיה וזמן במהלך 

 יש לייבש אריגים חדשים כהים  -
כדי למנוע , בנפרד מאריגים בהירים

 והכתמת פריטי הכביסה ירידת צבע
האחרים או אפילו רכיבי פלסטיק 

 עשוי כהים םסיביצבע מ. שבמכונה
לעבור לפריטי לבוש בהירים גם 

 .ולשנות את הגוון שלהם

 ניתן לייבש ניםכביסה מעומלפריטי   -
,  הגימור הרגיללהשגת. במייבש כביסה

 .יש להשתמש בכמות כפולה של עמילן
 

 הכנת הכביסה לפני הייבוש

 למשלכמו , החפצים שכל וודא ,
, כדורי מינון של תכשירי כביסה

   .הכביסה פריטי מוהוסר, 'מציתים וכו
 להמס או להתפוצץ עלולים הם

 או  הכביסהולגרום נזק למייבש
  .הכביסהלפריטי 

 אזהרה  "עיינו בפרק, למידע נוסף
 ."ובטיחות
 או שימוש במייבש כביסה טעינה

פריצת בצורה לא נכונה יכול לגרום ל
 .אש

 את הכביסה בהתאם לסוג נומיי  -
 והסמלים, גודלה, האריגיםסיבים וה
 ורמת בפריטיםטיפול התווית ב

 .תהייבוש הנדרש

 את התפרים של פריטים  בדקו -
 כדי ממולאים בפוךמרופדים או 

 סכנה לדליפת הפוך העלוללמנוע 
 .להתלקח בעת הייבוש

 .הכביסהפריטי  את  התירו ושחררו -

 .וסינרים יחד חגורות  קשרו -

  . . . הדקו -
פוך כדי למנוע וכריות שמיכות . . . 
  . בתוכםלהילכדנים פריטים קטמ

 .הדקו רוכסנים. . . 

 תומכי מתכת הסירו  תפרו פנימה -
 .מחזיות

 שחררו ויםמעילים השאירו פתוח  -
יתייבשו צורה  כדי שהאריגיםרוכסנים 
 .אחידה

 נוטים  אריגי אל קמט לגיהוץ קל  -
. להתקמט כשמטען הכביסה גדול מדי
תופעה זו עלולה להיגרם גם בפריטי 

ם מאריגים שזורים לבוש העשויי
. חולצות וכותנות, עדינים כמו למשל
הקטינו את כמות , במקרה של ספק
  . מטען הכבסים
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   בכביסה נכוןנחיות לגבי טיפולה. 1
  

  סמלי הטיפול בפריטי הלבוש

  ייבוש 

  נמוכה/טמפרטורה רגילה 

   :מופחתתטמפרטורה  
 Gentleבייבוש עדין בחרו 

tumble) לאריגים עדינים(  .  

  אסור ליבש במייבש כביסה  
  גיהוץ

  חם מאד 

  חם 

  חמים 

  אסור לגהץ 

טיפול בפריטי הכביסה בעת 
  ייבוש במייבש כביסה

  ."טבלת התוכניות "-עיינו ב
הטבלה מתארת את התוכניות ואת 

 .המטען המרבי שלהן

טענו את מטען הכבסים המיטבי  -
 .המומלץ לתוכנית הייבוש שבחרתם

.  הוא לא כלכלייסה קטן מדימטען כב
ירודה ייבוש איכות גורם לעומס יתר 

. קמטים מיותריםהיווצרות ועלול לגרום ל

 כם באפשרותבייבוש חצי מטען כביסה -
בקרת עומס לאפשרות ב לבחור
  .Auto load control יתאוטומט

כמו , מתאימההייבוש הרמת ב ו בחר-
   . . .,למשל

רצו ת אם ,Normal+ רגילה . . .  
ולאחסן את הכבסים לאחר לקפל 

   .הוצאתם מהמייבש

אם , Machine ironגיהוץ במכונה . . . 
מפות : למשלכמו , לפריטי הכביסה

 .ייבושה עיבוד נוסף לאחר נדרש, שולחן

 הריפוד הפנימי ,פריטים מרופדיםב -
 הכיווץמידת . העדין נוטה להתכווץ

. משתנה בהתאם לאיכות הריפוד
כלו לייבש באופן חלקי תופריטים אלו 

  .Smoothingבתוכנית החלקה 

אפשר לייבש במייבש   פשתן טהור -
רק אם אושר לייבוש על ידי , כביסה
נא לבדוק את התווית התפורה (היצרן 
וזאת כדי למנוע שחיקת פני  ) בבגד

פשתן תוכלו לייבש  .השטח של הבגד
  עדינהבאופן חלקי בתוכנית החלקה

Gentle smoothing.  

נוטים  צמר וסריגים מעורבים עם צמר -
ניתן לייבש חלקית , מאידך. להתכווץ

 אריגים אלו בתוכנית טיפול ידני בצמר
Woollens handcare.  

, Tכגון חולצות (  ארוגים לבושפריטי -
,  נוטים להתכווץבגדים תחתונים
. ובמיוחד בייבוש יתר, בהתאם לאיכותם

יש , בעת רכישת אריגים ארוגים
  .שבון שהם מתכווציםלקחת בח

 לערבול עדיןאפשרות בחרו את ה -
Gentle tumble לאריגים רגישים 

  .להיווצרות קמטיםאו  מאד לחום
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 הטענת הכבסים במייבש הכביסה. 2
  

חשוב מאד לקרוא את , לפני הכול
הנחיות לגבי טיפול נכון . 1 "הפרק

   ".בכביסה

מייבש הכביסה בלחיצה על הפעילו את 
 . כיבוי /לחצן ההפעלה

  מידכביסהה מייבשעליכם להפעיל את 
כדי לחסוך באנרגיה , ההטענהלאחר 

 .של תאורת התוף
   

  הדלתפתיחת

 בצד הממוקם הדלת פותח את כו מש
 . עם הסמן הכתום

 טענו אותםהכביסה ואת פריטי  שחררו 
 .תוףבתוך הבאופן רופף 

כבסים יתר על המידה אל תעמיסו 
לגרום העמסת יתר עלולה . בתוף

 והיווצרות לתוצאות ייבוש ירודות
  .קמטים

וודאו , עת טעינת הכבסים במכונהב 
כדי  ,שלא נתפסו פריטי לבוש בדלת

  .למנוע מהם להינזק

 

 :ים בבקבוקון ניחוחמשתמשנכם  איאם
 מטה יש למשוך את הלשונית עד הסוף

   ).מסומן בחץ(

  את הדלת סגרו
  

 

 סגרו את הדלת בתנועת סיבוב עדינה .
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  והתחלתהתוכנית ייבוש ירת בח. 3
  

  בחירת תוכנית

 
 סובבו את כפתור בורר התוכניות 

  .תוכנית הייבוש הרצויהל

הגדרה ה שונות ואפשרויות תוכניות
כפתור של מיקומו בהתאם , צגתוארנה ב

 .בורר התוכניות

העומס , ייבושתכנית נבחרת  אשרכ
) המשקל של כביסה יבשה(המרבי 

 למשך צגפיע בהאפשרי לתכנית יו
 . שניותמספר
 עד להמתין או OK לאשר עם תוכלו

זמן  מראש או שהוגדרהרמת הייבוש ש
 .יוארו הייבוש

שטענתם את התוף  אתם משערים אם
 תוכלו להוציא מספר, יתר על המידה

 . מתוך התוףפריטים
  

    נוספות אפשרויות

 תוכלו לבחור באפשרויות הנוספות 
 .דרך הצג

  

 

 דרךכדי לגלול   או  ו בחיישן גע 
ופיע תרצויה ההרשימה עד שהתכנית 

 .צגב

 ו במגע על חיישן אשרOK.    
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 בחירת תוכנית ייבוש והתחלתה. 3
  

  תוכניות עם רמות ייבוש 

 גיהוץ קל, Cottonsכותנה  - 
Minimum iron , עדיניםDelicates ,

 ,Shirtsחולצות , Denimינסים 'ג
החלקה עדינה , Expressמהירה 

Gentle smoothing , אוטומטית
בגדי ספורט , plus Automatic פלוס

Sportswear,  מעיליםOuterwear.  

 לשנות לאחר תוכלורמת הייבוש את 
 . אחת מתוכניות אלהבהבחירה 

  לחצו על לחצן רמת הייבושDrying 
level . 

תסומן בצג עם   הייבוש שנבחרה רמת
 .  

 דרךכדי לגלול    או ו בחיישן גע
רמת הייבוש הרצויה ש שימה עדהר

 . תואר

  אשרו במגע על חיישןOK.  

כל רמת ייבוש ניתנת לבחירה בתוכניות 
. Express ומהירה Cottonsכותנה 

מגוון מוגבל יותר זמין בעת שימוש 
 . בתוכניות האחרות

בעת בחירת תכנית :  חשוב
, Steam smoothingהחלקת אדים 

 מלא מי העיבויכל י לוודא שמכםעלי
 עיינו בפרק (רת זובבחוכפי שמתואר 

  "). ניקוי ותחזוקה"

 אחרות ותוכניות ייבוש תוכניות
 מתוזמנות

 ל צמר לטיפו  Cottons , כותנה- 
משי , Woollens handcareידני 

, Silks handcareלטיפול ידני 
 Proofingאטימה 

התכנית נקבע מראש ולא זמן  משך
 . ינויניתן לש

 אוויר חם, Cool air  אוויר קר-
Warm air ,ייבושתכנית סל   

programme Basket.  

 לבחור את משך הזמן תוכלו
  .  של עשר דקותפסיעותב

  ה שע1:00 -  דקות 20:  קריראוויר

  שעות 2:00 -  דקות 20 :  אוויר חם

  שעות 2:30 - ' דק 40:  ייבוש סלתכנית

 הייבוש זמן  על לחצן צולחDuration. 

 

 חיישןו , רכת הזמןמיועד להא  חיישן 
 . הזמןת ת להפח

  אשרו במגע על חיישןOK.  

  

  



     
     
     

  

    
     
     

 
 

26 

  בחירת תוכנית ייבוש והתחלתה. 3
  

 או בחירת אפשרויות נוספות
  )במידת הצורך (השהיית התחלה

  אפשרויות

 

 על לחצןלחצו  . 

 . נבחרת יואר כאשר האפשרות הלחצן

 חיווי כאשר אפשרות ניתנת לבחירה רק
 . יכבה בצגהעומס 

 ניתן לשלב את כל האפשרויות או לא
עיינו בפרק : לבטל את הבחירה/ לבחור 

 ". אפשרויות"

 ". אפשרויות"עיינו בפרק  ,למידע נוסף
 

 התחלה השהיית 

  לחצו על לחצן השהיית התחלה
Delay start את השהיית  כדי לבחור

   .  ההתחלה

השהיית "עיינו בפרק , למידע נוסף
 "התחלה

 

   

   כניתו התהתחלת

 הפסקה /חצו על לחצן ההתחלהל 
Start/Stopהמהבהב .  

   Start/Stopהפסקה /ההתחלהלחצן 
  .יואר בקביעות

 ומשך זמן התכנית יוארו Dryingייבוש  
רמת הייבוש המושגת תואר . בצג

בשלב מאוחר  Dryingבמקום ייבוש 
במהלך תוכניות עם רמת ייבוש , יותר

 . הניתנת לבחירה

 Perfect Dryהחיווי יבוש מושלם 
יואר רק בתוכניות עם רמות /יהבהב

עיינו גם בפרק (ייבוש הניתנות לבחירה 
 "). הפעלת מייבש כביסה"

 יואר Cooling downחיווי שלב הצינון 
. בצג זמן קצר לפני סיום תוכנית הייבוש
פריטי הכביסה יתקררו אולם התכנית 

  .טרם הסתיימה
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 הוצאת הכבסים. 4
  

יעת מנ /  ייבוש תכניתסיום
  קמטים

נורית חיווי מניעת :  התכניתבסיום
  Anti- crease/Finishסיום /קמטים

נורית או ) בחרתם במניעת קמטיםאם (
 עצירה/ התחלהלחצן .תואר Finishסיום 

Start/Stop יואר יותר לא. 

 דקות לאחר סיום 10,  באנרגיהלחסכון
 יתחיל Start/Stop לחצן , ייבושתכנית

 .ייכבהוהצג להבהב באיטיות 

 דקות 15 מייבש יכבה באופן אוטומטי
 מניעת קמטיםלאחר סיום שלב 

  יכבה הוא קמטיםתוכניות ללא שלב ב(
 ).  דקות לאחר סיום התכנית15

 
  הוצאת הכבסים מהתוף

את הדלת לפני ולעולם אל תפתח 
 .  הייבושתהליך הסתייםש

 צד עם ה במשיכת את הדלת  פתחו
 . הסמן הכתום

 

 יטי הכביסה מהתוףהוציאו את פר.  

 .  מהתוףהוצאו שכל הפריטים בדקו
הם ,  פריטים נשארים במייבשאם

בעת  נזק מחימום יתר להיעלולים
 .השימוש הבא במייבש הכביסה

  התוףמופעל ודלתהכביסה  מייבש אם
. הפנימיתתאורת התוף מוארת , תנפתח

 דקות מאוחר יותר התאורה כבית מספר
 . כדי לחסוך באנרגיה

  אותו וכב, יבש עדיין מופעלמיהאם 
  . כיבוי /לחצן ההפעלהבלחיצה על 

 .  צליל קולייישמע

 המוךמסננישני את המוך מירו הס  
ניקוי  "עיינו בפרק:  הדלתחבפת

 ". מוךה מסנני -וטיפול 

 בפעולת סיבוב  את הדלת סגרו
 . עדינה

 מי העיבויאת מיכל נו רוק . 

תוכלו להשתמש במי העיבוי לתכנית 
. Steam smoothing אדים החלקת

ניקוי ותחזוקה  "eלמידע נוסף עיינו בפר
 להחלקת מי העיבוי מיכל ת הכנ-

  ".אדים
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     אפשרויות נוספות
  

 
לחצו על הלחצן המתאים כדי להפעיל 
לא . או לכבות את האפשרויות הנוספות

כל האפשרויות או את ניתן לשלב 
  .לבטל את הבחירה/לבחור

 . נבחרתאפשרות הכפתור יואר כאשר ה

  Gentle tumble  עדינהפעולה
 תוויתעל    סימןעם(פריטים עדינים 

) ים אקריליאריגים ,למשלכמו , הטיפול
 . בטמפרטורה נמוכה יותריש לייבש

 . התכנית ארוך יותרזמן משך 

  Freshen upרענון 

 כדי הרענון להשתמש באפשרות תוכלו
בגדים מלסייע להסיר או להפחית ריחות 

 ). יבשים או לחים(ים נקי
לאחר .  הייבוש מחומם לזמן מסויםאוויר
רמת מאווררים ל פריטי הייבוש, מכן

תוכלו לא . ללא תוספת חוםייבוש רגילה 
  . לשנות את רמת הייבוש

תוסיפו  תהיה יעילה יותר אם האפשרות
, זמן מה קודם לכןבגדים ל לחות

ניחוח ה באמצעות שימוש בבקבוקון
אנא . י הכביסהעומס פריט הפחתתו

 לב כי ריחות לא יוסרו באופן יעיל מושי
 מסיבים פריטי לבוש העשוייםמחלקי 

 . סינטטיים

   עומס אוטומטיתבקרת
load control Auto 

לייבש  תרצו באפשרות זו אם השתמשו
 - ב והמופיע בצגמחצית העומס רק 

,  במקרה זה".טבלת תוכניות הייבוש"
 ותוכל,  זהלחצןלחיצה על באמצעות 

 . יגם לקצר ולייעל את תהליך הייבוש

 Anti-creaseמניעת קמטים 

התוף ימשיך ,  לתכנית שנבחרהבהתאם
של לפרק זמן ובב בקצב מיוחד הסתל

כדי ,  התכניתשעתיים לאחר סיום עד 
 הוציא ללא תרצואם , להפחית קמטים

 .  באופן מיידיפריטי הכביסהאת 

  Buzzerזמזם 

 סירוגיןלארבעה צפצופים  (צליל קולי
יישמע ) שעה אחת לפרק זמן של עד

 .הסתיימה  שהתכניתלהזכירכםכדי 
 תקלה אינו בעתנשמע ה צליל קולי רציף
הנשמע  ת הצליל הקוליתלוי בהגדר

  . התכניתסיוםזמזם במה
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 אפשרויות נוספות
  

  :ניתנות לבחירה כתוספת לתוכניות, האפשרויות הנוספות שלהלן

ייבוש  
1רענון1עדין

ת בקר
ן מטע

1אוטומטית

 מניעת
 זמזם קמטים

 Cottons   – – – X X כותנה
 Cottons  X X X X X כותנה

 Minimum iron X X X X Xגיהוץ מועט 
  לטיפול ידניצמר 

Woollens handcare  – – – – X 

  החלקת אדים 
Steam smoothing – – – X X 

 Warm air X – – X Xאוויר חם 
 Shirts X X – X Xחולצות 
 Express – – – X Xמהירה 

 Denim X X – X Xינסים 'ג
 Outerwear O – – X Xמעילים 
 Proofing – – – X Xאיטום 
 Delicates  O – – X Xעדינים 

 Automatic plus O – – X Xפלוס . אוט
  משי לטיפול ידני

Silks handcare – – – X X 

  החלקה עדינה
Gentle smoothing O – – X X 

 Sportswear O – – X Xדי ספורט בג
 Cool air – – – X Xאוויר קר 

  תוכנית סל ייבוש
Basket programme – – – – X 

  אפשרות זו לא ניתן לשלב עם אחת אחרת=   1
X = ניתנת לבחירה   
O = תמיד מופעלת/לא ניתנת לשנוי 
 נת לבחירהלא נית=   –
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     השהיית התחלה
  

  בחירת השהיית התחלה

 תוכלו להשהות השהיית התחלה עם
 בפרק זמן של עדאת תחילת התכנית 

 .  שעות24למקסימום של 

 על לחצן צולח, לאחר בחירת התכנית 
  .Delay startהתחלה השהיית 

 : יואר בצג הבאהמסך 

  

 זמן  את תאריך  החיישן לחיצה על
בפסיעות של שעה אחת עד  ההשהיה

  .  שעות24
 . יהזמן ההשהפחית את י  חיישן

 ו במגע על חיישן אשרOK.   

 לדקות הסמן ישתנה משעות . 

 את .בדרך זההדקות ה את ירוהגד 
 15ניתן להגדיר בפסיעות של דקות ה

   . דקות

 ו במגע על חיישן אשרOK.   
 

) צורךהבמידת  (שינוי השהיית ההתחלה

 התחלה השהיית  על לחצן צולח
Delay start. 

 ו בשינוי הזמן בחרChange the 
time אותוושנו  . 

 
 ) צורךהבמידת  (ביטול זמן ההשהיה

  לחצו על לחצן השהיית התחלה
Delay start. 

 בביטול זמן ההשהיה  ובחרCancel 
the time ואשרו עם OK .  

  להתחלת זמן ההשהיה
 עצירה/ התחלה על לחצןצולח  

Start/Stop . 

בשעות ודקות ספירה לאחור  בצג תופיע
ת עד שהתכנישל השהיית ההתחלה 

 .  באופן אוטומטיתופעל

 בכל שעה יבצע סיבובים קצרים התוף
תוכנית הייבוש כדי למנוע עד לתחילת 

 .היווצרות קמטים

 לשינוי השהיית ההתחלה לאחר
  הספירה לאחור השהחל

 התחלה השהיית  על לחצן צולח
Delay start. 

 להפעיל את התכנית באופן מיידי תוכלו
 :  ההשהיהאו לשנות את זמן

 ו בחיישן גע, י זמן ההשהיהלשינו 
  .או 

 ו במגע על חיישן אשרOK.  

כביסה פריטי  הוצאת / להוספת
הספירה לאחור לאחר תחילת 

  של זמן ההשהיה
 לפתוח את הדלת כדי להוסיף תוכלו  /

 . כביסהלהוציא פריטי 

 עצירה/ התחלה על לחצןצולח  
Start/Stop להמשך הספירה לאחור 

 .של זמן ההשהיה

 לחצו על , היית ההתחלהלביטול הש
 . Start/Stopעצירה /לחצן התחלה

  ביטול השהיית התחלהCancel 
delay startיופיע בצג . 

 ו במגע על חיישן אשרOK.    
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 לוח תוכניות
   

 *ג" ק8 משקל מרבי                                                Cottons  כותנה

:מיועד ל  Cottonsרים תחת כותנה רגילה פריטי כותנה כמו אלה המתוא 

Normal  רגילהעם לחות שיורית .  

 .  בלבדNormalפריטים המיובשים ברמה רגילה  הערות
 היא החסכונית ביותר באנרגיה לייבוש פריטי  תכנית כותנת -

  .כותנה עם רמות לחות שיורית רגילות
*ג" ק8 משקל מרבי                                                            Cottons כותנה

 Slightly dryמעט יבש , Normal רגיל, Normal + רגיל  Extra dry,מוגברייבוש 
:מיועד ל , כמו מגבות. ייבוש אריגים העשויים שכבה אחת או מספר שכבות 

  מצעי פלנל ובגדי תינוקות, בגדים תחתונים, Tחולצות , רסי'בגדי ג

העשויים ממספר לייבוש אריגים   Extra dry דייבוש מיוחבחרו ב - הערות
  .שכבות ואריגים עבים מאד

כמו ()רסי'ג(לולאות סרוגות  אל תשתמשו בייבוש מוגבר לאריגי -
 . להתכווץהנוטים) בגדי תינוקות, בגדים תחתונים, Tחולצות , למשל

 Machine ironגיהוץ במכונה ,  גיהוץ ידני  , גיהוץ ידני

:מיועד ל  מפות ,כמו למשל, שנדרש להם עיבוד נוסף כותנה או פשתן אריגי 
  .'כביסה מעומלנת וכו, מצעים, פשתן

 את הכביסה כדי שלא תתייבש עד גלגלו,  התייבשותלמניעת הערה
  .הגיהוץ

*ג"ק 3.5 משקל מרבי                                        Minimum ironגיהוץ מועט 

 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightlyמעט יבש , Normal רגיל, Normal + רגיל
   Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל  ,פריטים לגיהוץ מועט העשויים מאריגים סינטטיים או מעורבים כגון 
  . ומפות שולחןמכנסיים, שמלות, אפודות

   משקל כביסה יבשה*

  :הערות למכוני בדיקה**

 ,לסיווג אנרגטי EU/392/2012אירופאית תוכנית בדיק  בהתאם לתקנה ה ** -
  ).ללא בחירת אפשרויות נוספות כלשהן ( 61121ENתקן ל  בהתאםהנמדד
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  לוח תוכניות
  

 *ג"ק 2.0 משקל מרבי                       Woollens handcare  לטיפול ידניצמר
:מיועד ל , אפודות, עמו למשל, אריגים המכילים צמר מעורב, אריגי צמר 

  .יםקט'ג
אריגי צמר אינם . לרענון והסרת מוך של פריטי לבוש מצמר - הערות

  .מתייבשים לגמרי בתוכנית זו
ואפשרו לפריטים . הוציאו את הבגדים מיד בתום התוכנית -

  להמשיך להתייבש בטמפרטורת החדר
 *ג"ק 1.0 משקל מרבי                              Steam smoothingהחלקת אדים 

  Hand iron  גיהוץ ידני,  Normal רגיל
:מיועד ל   אריגי כותנה ופשתן -  

,סיבים סינטטיים או מעורבים, כותנהמעשויים ה ם לגיהוץ מועט פריטי- 
  . חולצות, מעילים,  מכנסיים,למשלכמו 

ותהער   שנדרש להםלכל הפריטים  -  
 . לפני הגיהוץלחלוח  - 
 . ם שיש להסירקמטים - 

לאחר יש לגהץ את הפריטים אם  Hand iron י בחרו בגיהוץ ידנ - 
 . ייבושה

 אלומים , לאחר מכן.  במהלך התכניתמי העיבויכל י מים יילקחו ממ- 
מי העיבוי מיכל ,  לכן. הדלתח בפתמהמרססים לתוך התוף ירוססו
 . - min-  סימןעד לפחות להיות מלא במים חייב 

פעולת  בגלל להפעו י יותר רעשעליכם להיות מודעים לכך שיישמעו - 
  .מי העיבוימשאבת 

משקל כביסה יבשה*
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 לוח תוכניות
  

*ג"ק 8.0 משקל מרבי                                                            Warm air אוויר חם

:מיועד ל כשלשכבות יש תכונות ייבוש , אריגים עשויים ממספר שכבות - 
 שינה ופריטים מגושמים שקי, כריות,  כמו למשל חליפותשונות
  .אחרים

מגבות , מגבות רחצה,  חלוקי רחצה,פריטים בודדים כגון לייבוש -
  .פנים

  בעת . בתחילת הייבוש אל תבחרו בזמני הייבוש הארוכים ביותר הערה
  .הייבוש בדקו את הפריטים כדי למצוא את הזמן המיטבי

 *ג"ק 2.0 משקל מרבי                                                         Shirts  חולצות 

 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightly מעט יבש   ,Normal רגיל, Normal + רגיל
  Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל   חולצות וכותנות 

*ג"ק 4.0 משקל מרבי                                                        Express מהירה

, dry Slightly מעט יבש  ,Normal רגיל, Normal + רגיל  Extra dry,ייבוש מוגבר
 Hand iron  גיהוץ ידני ,Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל   אריגים העמידים בטמפרטורה גבוהה וניתן לייבשם בתוכניות כותנה 
Cottons.  

    . זמן הייבוש בתוכנית זו קצר יותר-  הערה

 *ג"ק 3.0 משקל מרבי                                                          Denim ינסים'ג
 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightly מעט יבש   ,Normal רגיל, Normal + רגיל

  Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל   .חולצות, שמלות, קטים'ג, ינסים'ג, למשל, סרבלים 

 *ג"ק 2.5 משקל מרבי                                Outwear וניםמעילים ובגדים עלי
  Hand iron  גיהוץ ידני, Normal + רגיל

  .מעילים המתאימים לייבוש במייבש כביסה :מיועד ל

משקל כביסה יבשה*
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  לוח תוכניות
  

   *ג"ק 2 ל מרבימשק                                                        Proofingאטימה 
:מיועד ל פריטים מכותנה שזורה , בגדי סקי, יבוש אריגים מסיבים מיקרוניםי 

או מפות שולחן המותאמים לייבוש במייבש כביסה ואשר ) פופלין(
  .אטומים למים ולכלוך

  .תוכנית זו כוללת מחזור לקיבוע האטימה - הערות
כמתאימים "צרן השתמשו אך ורק בפריטי לבוש אשר סומנו על ידי הי -

  .היות והם מכילים מרכיבי פלואור" בממברנות טקסטיללשימוש 
.  אל תייבשו פריטים אשר טופלו בתכשירי אטימה המכילים פרפין-

    ! סכנת שריפה

 *ג" ק2.5 משקל מרבי                                                     Delicates עדינים

 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightly מעט יבש  ,Normal רגיל, Normal + רגיל
  Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל  בתווית הטיפול העשויים אריגים עדינים המסומנים בסימן  
, קמט מכותנה או אריגים מעורבים- אריגי אל, מאריגים סינתטיים

לבני נשים בגדי ערב עם אביזרים ,  כותנות, חולצות, כמו למשל
  . יםנוצצ

  .הפחיתו את גודל מטען הכבסים כדי להפחית קמטים הערה

 *ג"ק 5.0 משקל מרבי                                       Automatic plusאוטומטית 
 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightly מעט יבש   ,Normal רגיל, Normal + רגיל

    Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל  מעורב של פריטי לבוש מתאימים לתוכניות כותנה וגיהוץ מטען 
  .מיינו אותם בהתאם לצבע. מועט

משקל כביסה יבשה*
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 לוח תוכניות
  

*ג"ק 1.0 משקל מרבי                          Silks handcare לטיפול ידנימשי 

, כמו למשל, פריטי לבוש ממשי המתאימים לייבוש במייבש כביסה :מיועד ל
  .נות וחולצותכות

  .הפריטים לא מיובשים לחלוטין בתוכנית זו.  מחליקה קמטים-  הערות
ואפשרו להם ,  לאחר סיום תוכנית הייבושהוציאו את הפריטים מיד -

  .להתייבש בטמפרטורת החדר

  *ג"ק 1.0 משקל מרבי                 Gentle smoothing  עדינההחלקת קמטים

  ,Hand iron  יגיהוץ ידנ  ,Normal רגיל

  .  פריטים מכותנה ופשתן -   סוג האריג
סיבים מעורבים או , ייבוש פריטי לבוש לגיהוץ מועט העשויים מכותנה -

  'חולצות וכו, סינטטיים כגון מכנסיים מכותנה

  . מתאים לכבסים יבשים וגם לכבסים לחים - הערות
   אתאם יש בכוונתכם לגהץ  Hand iron  בחרו בגיהוץ ידני -

  .הפריטים לאחר הייבוש
  .החלקת קמטים שנוצרו בתהליך הסחיטה במכונת הכביסה -
כדי שניתן  , הייבוש מיד בתום תוכניתפריטי הלבושהוציאו את  -

  .יהיה לגהצם בקלות

.משקל כביסה יבשה*
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  לוח תוכניות
  

  *ג"ק 3.0 משקל מרבי                            Sportswear דברי ספורט

 ,Hand iron  גיהוץ ידני, dry Slightly מעט יבש  ,Normal רגיל, Normal + רגיל
  Hand iron  גיהוץ ידני

:מיועד ל .בגדי ספורט המתאימים לייבוש במייבש כביסה 

  *ג"ק 8.0 משקל מרבי                                                       Cool airאוויר קר 

:מיועד ל   .יטים כלשהם שנדרש להם אוורור בלבדפר 

ג "ק 3.5 משקל מרבי                    Basket programme תוכנית לייבוש בסל

ותהער   . התוף אינו מסתובב בתוכנית זו - 
האוורור והייבוש יתבצע רק אם מותקן בתוך התוף סל , מסיבה זו
  ).הנרכש בנפרד(' מילה'ייבוש של 

ייבוש פריטים המתאימים לייבוש במייבש  השתמשו בתוכנית זו ל-
  .כביסה אך אינם מתאימים לייבוש עם תנועת סיבוב מכאנית

  .  יש לעיין היטב בהוראות השימוש של סל הייבוש-

  
  .עיינו היטב בהוראות השימוש המסופקות עם סל הייבוש :מיועד ל

   משקל כביסה יבשה*
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 שינוי מהלך תוכנית
  

 לתוכנית אחרת לא תוכלו לשנות ולעבור
כדי למנוע (לאחר שהחלה התוכנית 

  ).שינוי לא רצוי

שינוי , אם תסובבו את בורר התוכניות
 Change not possibleלא אפשרי 

יואר בצג  עד שתעבירו את בורר 
  .התוכניות בחזרה לתכנית המקורית

עליכם יהיה לבטל את התוכנית 
הנוכחית לפני שתוכלו לבחור תוכנית 

  .חדשה

ולאחר , שבפעולהוכנית ביטול ת
   בחירת תוכנית אחרת,מכן

  לחצו על לחצןStart/Stop. 
  תוכנית בטלו את ההודעתCancel 

programmeתואר בצג . 
תופיע  Cooling downצינון   הודעת - 

זמן הייבוש בהתאם למשך , בצג
. שהושגהוטמפרטורת הייבוש , שחלף

 תופיע Finishסיום  המתינו עד שהודעת - 
 Start/Stopחצו שוב על לחצן בצג או ל

  . יואר בצגFinishסיום שעד 

  לחצן כבו את המייבש בלחיצה על
 . כיבוי/הפעלה

  לחצן הפעילו את המייבש בלחיצה על
 .כיבוי /הפעלה

 בחרו תוכנית ייבוש חדשה. 
  

הוספת או הוצאת כבסים לאחר 
  שהחלה תוכנית ייבוש

  לחצו על לחצןStart/Stop. 
 Cancel programme  תכניתביטול

 . יופיע בצג

 ו את ההודעה במגע על אשרOK.   

תופיע  Cooling downצינון   הודעת - 
זמן הייבוש בהתאם למשך , בצג

. שהושגהוטמפרטורת הייבוש , שחלף

 תופיע Finishסיום  המתינו עד שהודעת - 
 Start/Stopבצג או לחצו שוב על לחצן 

  . יואר בצגFinishסיום שעד 

 שריפהתסכנ  .  
 בחלק האחורי של התוף ו תיגעאל

התוף  . פריטיםתבעת הוספה או הסר
 . להיות חמים מאודעלוליםוהפריטים 

  הכניסו או הוציאו את הפריטים
 .הרצויים

 סגרו את הדלת. 

שנו תחילה את רמת , במידת הצורך(
 ) הייבוש

  לחצו על לחצןStart/Stop. 

  הזמן הנותר
כעת הזמן הנותר המופיע בצג עשוי 

  .בפועליות שונה מזמן הייבוש לה
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  ניקוי ותחזוקה
  

  העיבוי מיכל מי הורקת

  .מי העיבוי נאספים במיכל מי העיבוי
  

 לאחר ההתעבות את מיכל מי רוקנו
   .כל תכנית ייבוש

   מי העיבוי את מיכלוהודעת רוקנ
 Empty container אם  תואר 

בתוך מיכל  המים הגיעו למפלס המרבי
 .מי העיבוי

 Empty ל הודעת רוקנו את המיכללביטו
container: פתחו וסגרו את הדלת 

 .כאשר המייבש מופעל

חזית מיכל מי  למניעת נזק לדלת ו
 :העיבוי בעת משיכתו מתוך המייבש

 לסגור את הדלת תמידהקפידו 
 *. לחלוטין

דגמים עם ל הערה זו לא מתייחסת* 
    .צירי דלת ימניים

 

 וימשכו החוצה את מיכל מי העיב.  

 כדי למנוע מהמים להישפך החוצה  ,
 אחזו את המיכל בצורה, בעת הנשיאה

    .בשתי הידיים אופקית

 

 רוקנו את המים.  

 החזירו את המיכל למקומו במייבש.  

  אסורים לשתייההעיבוימי  !  
שתיית מים אלו עלולה לגרום נזק 

 . בריאותי לבני אדם ובעלי חיים

 תוכלו להשתמש במים הנאספים במיכל
 Steamהעיבוי לתוכנית החלקת אדים 

smoothing. מיכל מי העיבוי חייב 
להשתמש יהיה י שניתן דלהיות מלא כ

עיינו בעמוד . בתוכנית החלקת האדים
  .הבא
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 ניקוי ותחזוקה
  

הכנת מיכל מי העיבוי להחלקת 
  אדים

  מי כל נאספים במישמי העיבוי
תוף בתכנית תוך המופנים ל העיבוי
 ,לכן .Steam smoothing  אדיםהחלקת

לפחות יש למלא את מיכל מי העיבוי 
 . - min- עדי סימן המפלס התחתון 

 
ממוקם בצד הקדמי  - min- מןיס

 . כלי של המהשמאלי
    העיבוי הנאספיםשימוש במי עשו  

 . במהלך תהליך הייבוש
 

  מי העיבוי ריק מיכל אם
 העיבוי למלא את מיכל מים תוכלו 

) גהציםלממים  (במים מסחריים
בחנויות לחומרי ניקוי זמינים ה

 . ובמרכולים
במי ברז רק במקומות להשתמש תוכלו 

אם . בהם רמת קשיות המים נמוכה
, מי ברז לעתים קרובותתשתמשו ב

) הדלתח בפת (מרסס החלקת האדים
  . עלול להיסתם באבנית

  

   אטם גומי2, זרבובית 1
 את המים דרך טבעות הזרבובית מזגו 

1 . 

במים נקייםו אך ורק השתמש . 
חומרי  כל לא יכילוהמים וודאו ש
 ניקוי או חומרים תכשירי, ניחוח
 . אחרים

 
 .  את אטם הגומי מעת לעתבדקו
 לעתים קרובותאתם משתמשים  אם

 עלולות ותאבנית לבנשאריות , במי ברז
 . 2 הגומי להצטבר על אטם

 במטלית לחה כדי להסיר והשתמש 
בנית אהבזהירות את כל שאריות 

 . 2ומי אטם הגמ
  דחפו את,  הגומיאטםלאחר ניקוי 

 .מייבשה במלואו לתוך מי העיבוימיכל 
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  ניקוי ותחזוקה
  

  מסנני המוך

בשני מסנני מייבש כביסה זה מצויד 
מסנן עליון ומסנן : מוך בפתח הדלת

תחתון הלוכדים את המוך הנוצר 
  .בתהליך הייבוש

   הסרת המוך הגלוי

אחר כל תוכנית הסירו מוך כלשהו ל
  .ייבוש

תוכלו להשתמש בשואב אבק כד להסיר 
  .את המוך מבלי לגעת בו

 פתחו את הדלת. 

 עליכם להסיר את בקבוקון 
עיינו . קודם לכן) אם קיים(הניחוח 
 Fragranceבקבוקון הניחוח "בפרק 
flacon."  

  

משכו את המסנן העליון קדימה כדי 
      . להסירו

  

  בחציםמסומן (הסירו את המוך . . . ( 

  

  . . .מהמשטחים של כל מסנני המוך. 

  . . .מהמקרן המחורר שבתוף. 

  למקומו דחפו את המסנן העליון חזרה
 .שתישמע נקישת הנעילהעד 

 סגרו את הדלת. 

 של מוך  כמות גדולההצטברהאם 
בצעו את הפעולות המפורטות  ,דחוס
   .להלן
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 ניקוי ותחזוקה
  

פתחי מסנני המוך ויסודי ניקוי 
   אוויר הזרימת 

 יותר או מתארךהייבוש זמן אם 
 משטחינראים סימני מוך לבנים על 

הליך ת לבצע את תצטרכו, המסננים
 . שלהלןהניקוי 

   
, אם אתם משתמשים בבקבוקון ניחוח

  .וודאו שהוצאתם אותו

 משכו קדימה את מסנן המוך העליון 
 . כדי להסיר אותו

 
    חוגה את כפתור הבכיוון החץ סובבו

עד (הצהוב במסנן המוך התחתון 
 ).שתישמע נקישה

 

 את קדימה משכו  ואחזו את החוגה
 . מוך כדי להסיר אותוהמסנן 

 פיית  בשואב אבק עם והשתמש
 ,ארוכה המצורפתוה השאיבה הצרה

ות מפתחי מוך גלוישאריות כדי להסיר 
 .  העליוניםמעברי האוויר

 
  מסנני המוך במים ניקוי

 את מסנני המוך במים ת ביסודיו שטפו
 . זורמים חמים

 את מסנני המוךנערו ביסודיות , 
 . לחלוטין אותם יבשו ,ולאחר מכן

המסננים יבשים לפני ש ו ודא
מסננים רטובים . הרכבתם חזרה

בפעולת עלולים לגרום לתקלות 
 . המייבש

 התחתון  את מסנן המוך חפו פנימהד
 . ההצהובהחוגה  אותו עם ונעלו

 את מסנן המוך מקומו ל חפו היטבד
 . העליון

 את הדלתסגרו .  
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  ניקוי ותחזוקה
  

  התחתוןהמסנן 

 תשמואררק כהתחתון נקו את המסנן 
 Clean out ניקוי מעברי האוויר הודעת

airways .  

 ניקוי מעברי האווירלביטול הודעת 
Clean out airways  : כבו את המייבש

  .OKאשרו במגע על / והפעילו אותו חזרה 

   התחתון המסנן הסרת

 

  האזור העגול המסומן שעל לחצו על
כדי , הגישה למחליף החוםלוח 

   .לפתוח אותו

  .   בקפיצההלוח יפתח

 

 אחזו בידית ומשכו החוצה את המסנן. 

לפין  תגרום התחתוןמסנן ההסרת 
 זה ןפי.  במייבש לצאתהמוביל הימני
חום יכול המחליף ה לגישהמבטיח שלוח 
 מוכנס התחתוןסנן מה אם להיסגר רק

  .כראוי למקומו

  ניקוי המסנן העדין

  
 משכו את הידית החוצה מתוך המסנן. 

  התחתוןשטפו היטב את המסנן 
 .מתחת למים זורמים

  המים מתוך לאחר מכן סחטו את
  .המסנן

  כדי למנוע לתקלות בפעולת
 את המסנן אל תחזירו, המייבש

  .  או רטובף נוטואהעדין כשה

 הסירו מוך חה והשתמשו במטלית ל
  .כלשהו מהידית
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 ניקוי ותחזוקה
  

  התחתוןניקוי לוח כיסוי המסנן 

  
 הסירו מוך כלשהו במטלית לחה .

 .היזהרו לא לגרום נזק לאטם הגומי

 יםבדקו האם סנפירי הקירור מלוכלכ 
 ).עיינו בהמשך(

  

   תא יחידת מחליף החוםבדיקת

סכנת פציעה !  
אל תגעו בסנפירי הקירור העשויים 

להיות חדים מאד ולחתוך את אצבעות 
 .ידכם

 בדקו האם הצטבר מוך. 

  : במקרה ונראה לכלוך

סכנת נזק !  
העבירו בזהירות מברשת אבק של 
  .שואב אבק לאורך סנפירי הקירור

סנפירי הקירור לכופף את היזהרו לא 
 .לגרום להם נזקאו 

 

  שאבו בזהירות שאריות לכלוך כלשהן
 .יבה צרבמברשת אבק או באביזר שא
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  ניקוי ותחזוקה
  

  התחתוןהרכבת המסנן 

 
  הכניסו את הידית לתוך המסנן

 .התחתון

כראוי בחזית ממוקם שהמסנן לוודא כדי 
  :יחידת מחליף החום

  
 את הידית עם מכלול תחילה  הכניסו

 .המסנן לתוך שני פיני ההובלה
 בידית חייבת להיות  Miele המילה-

 .  מופנית כלפי מעלה

 ככל שניתן המסנן התחתון דחפו את 
 .פנימה

  פעולת הדחיפה פנימה של המסנן
התחתון תדחוף גם פנימה את הפין 

  .המוביל הימני

 סגרו את לוח הגישה למחליף החום.  

 מייבש תוכלו להפעיל את 
כאשר המסנן התחתון  רק הכביסה

מחליף ל הגישהלוח ו ,מותקן כראוי
לוח הגישה חייב להיות  .החום סגור
ורה נכונה על מנת להבטיח סגור בצ

 לדלוף ממערכת יוכלוכי מים לא 
 שמייבשלהבטיח העיבוי וכדי 

  . יפעל ביעילותהכביסה
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 ניקוי ותחזוקה
  

  ניקוי מייבש הכביסה

נתקו את המייבש מרשת החשמל 
   .לפני תחילת פעולות הניקוי

  

 תכשירי , מסיסים באל תשתמשו
חדים או , מאכלים, ניקוי חריפים

כדי לא לגרום נזק לפני , ות ברזלכרי
השטח של המייבש ובמיוחד לחלקי 

  .פלסטיק
  . לשטוף את המייבש במיםאין

 מטלית ב את הגוף ולוח הפיקוד נקו
סבון או בנוזל לחה הטבולה בתמיסת 

 . ניקוי עדין

  

  נקו את האטם שמסביב לחלק הפנימי
 .של הדלת במטלית לחה

 במטלית ייבשו את חלקי המייבש 
  .רכה

  את התוף וחלקים אחרים מפלדת נקו
  מיוחדים ניקויתכשיריב חלד-אל

בהתאם , חלד-המיועדים לפלדת אל
  .להוראות היצרן
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  Fragrance flaconבקבוקון ניחוח 
  

 fragrance ניחוחה השימוש בבקבוקון
flacon) ריח יוסיף )אבזר אופציונאלי 

 . כםנעים לכביסה של
 

  הוראות "בפרק שימוש ה לפני
בבקבוקון  שימוש - בטיחות ואזהרות

 )". אבזר אופציונאלי (ניחוח

 
  בקבוקון הניחוח הכנסת

  אך ורק בקבוקון הניחוחאחזו את 
 אל תחזיק אותו .שמתואר באיורכפי 

ניחוח די שנוזל ה אותו כתטובזווית או 
 . בקבוקוןמה לא ידלוף

  

 בקבוקון כדי ה אחזו בזהירות את
  .פתיחתו בטעותאת למנוע 

  מגןהחותם משכו את . 
 כביסהה את דלת מייבש ופתח . 

מסנן המוך לבקבוקון הניחוח מוכנס 
 . שבצד הימני של פתח הדלתהעליון 

  

 בבקבוקון ים משתמשכם אינאם
תמוד הכיסוי חייב להישאר : ניחוח
 כל שניתן את הכיסוי פודח(סגור 

   ).לתוך הלשונית

 הלשונית את המכסה באמצעות ופתח 
, הימני העליון תמוקם שהיאעד 

 .כמתואר באיור

 

 ככל שניתן בקבוקון ה את יסו הכנ
  .לתוך הפתח

  
  
  
  



     
     
     

  

    
     
     

 
 

47 

 Fragrance flaconבקבוקון ניחוח 
  

  

 חייבים להיות  - והסימנים 
  .מכוונים האחד לשני

  

  סובבו מעט את הטבעת החיצונית 
  .בכיוון השעון

  

  

ותישמע ,  תחושו מעט התנגדות-
  .נקישה קלה

 חייב להיות ממוקם במצב סימן ה
 : זה המיקום שבו תוכלו לחוש את

  .ההתנגדות

  לפני הייבוש

  .חוזק הניחוחתוכלו לבחור את 

  

  סובבו את הטבעת החיצונית בכיוון
, ככל שתפתחו את הבקבוקון: השעון

  .כך יתחזק הניחוח

  !נקישה
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  Fragrance flaconבקבוקון ניחוח 
  

ש  ייבווזמניכביסה לחה  ביש צורך 
 מספקתהעברת חום ארוכים יותר עם 

ניחוח להשתחרר לכביסה כדי לאפשר ל
תוכלו גם , הייבושבמהלך  .ביעילות
ניחוח לא  הניחוח באוויר החדרלחוש ב

 . בעת שימוש בתכנית אוויר קרשתחררי

 ייבוש הלאחר 
 להתפזר שלאכדי להימנע מהניחוח 

  :לצורך

 

טבעת החיצונית נגד כיוון ה סובבו את 
  ימוקם למקומומן יהסששעון עד ה
 . 

 . התנגדות קלהב תוכלו לחוש -

 לייבש כביסה מדי פעם תרצואם 
הסירו את : ניחוחאת המבלי להוסיף 

אותו ואחסנו  הניחוח בקבוקון
 שתרצובאריזתו המקורית עד 

  .בסעיף הבאיינו ע. להשתמש בו שוב

  

  החלפת בקבוקון הניחוח

 : גשמורכאשר הניחוח כבר לא מספיק 

 

 נגד כיוון   בבו את הטבעת החיצוניתוס
ימוקם מול  עד שהסימן השעון 
 .הסימן 

 

 אחד ב הניחוח חליפו את בקבוקוןה
 . חדש

להזמין תוכלו  הניחוח את בקבוקון
עיינו ברשימה (מוקד השרות באמצעות 

מילה 'או בחנויות ) שבגב החוברת
  . ברחבי הארץ' גלארי

  !נקישה
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 Fragrance flaconבקבוקון ניחוח 
  

 

  אל תניחו את בקבוקוןלעולם 
כלשהו מכיוון הניחוח על משטח 

 . שהניחוח עלול להתפוגג

 בקבוקון הניחוח רק אחסנו את
  באריזתו המקורית 

 בעת אחסון בקבוקון הניחוח באריזתו -
,  בוכשאין אתם משתמשיםהמקורית 
: כביסהה תוך ניקוי מייבש ,לדוגמא
 זקופה כדי אריזה כשהיאאת האחסנו 
 נואל תאחס. מהניחוח לנזוללמנוע 

. תהפכו אותה או הצד על האריזהאת 

  יבש  ו במקום קריראחסנו -

הרחיקו מחשיפה ישירה לקרני  -  
  השמש

: יםניחוח החדשוני  בעת רכישת בקבוק-
מגן רק לפני ה את חותם הסירו

 השימוש 
 

  מסנני המוך ניקוי

 אם מסנני המוך תפחת הניחוח עוצמת
  . התחתון לא נקייםמסנן הו

 מסנן הניחוח  עליכם להסיר את
  .המוךמסנן לפני ניקוי 

  

  נזילה כלשהי כדי למנוע
  :  הניחוחבקבוקוןמ

עליכם , אינו בשימושהבקבוקון  כאשר
ק באריזתו המקורית ראך ו לאחסנו

 ).  לעילכמתואר(

 מסנן את ה את מסנני המוך וונק
ניקוי  "התחתון כמתואר בפרק

  ".חזוקהות
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  מדריך לפתרון בעיות
  

בעזרת ההנחיות שיפורטו להלן תוכלו להתגבר ולפתור בעיות קלות שתופענה 
   .מעת לעת מבלי להזדקק לשרת התיקונים

 ומיומןי טכנאי מורשה"תיקון מכשירים חשמליים חייב להתבצע אך ורק ע  ,
על ידי , הלכהתיקון שלא כ. בהתאם לחוקי החשמל ולתקני הבטיחות הרלוונטיים

  .עלול לגרום נזק למשתמש, מי שלא הוסמך לכך
  

כדי לקרוא   או בחיישן געו .  יותר משורה אחתבצג ארוכותחלק מההודעות 
  .את כל המלל שבהודעות

   בצגותמופיעההודעות תקלה 

   ופתרוןסיבה אפשרית  הבעיה

 מופיע בצג לאחר 000
  .הפעלת מייבש הכביסה

  .אלקטרוניתמופעלת נעילת המערכת ה

  קוד, תפריט הגדרות"עיינו בפרק."  

 ,התוכנית מתבטלת
והודעת כוונו את מטען 

     בצגהמופיעהכבסים 

  

  . זאת לא תקלה

בתוכניות מסוימות אם התוך אינו מספיק מלא או 
 מצב זה יכול להיגרם .תוכנית הייבוש תתבטל, ריק

הספיקו לבוש בודדים כבר גם כאשר פריטי 
   .התייבשל

 וסגרו את הדלת כדי לחדש את פעולת פתחו 
  .הייבוש

  השתמשו בתוכנית אוויר חםWarm air  לייבוש
  .פריטים בודדים

תוכנית הייבוש מתבטלת 
  והודעת תקלה

   
  מופיעה בצג

  

 .אין סיבה ברורה
 שובו אותולימייבש ולאחר מכן הפעה כבו את . 
 כניתותהתחילו את ה. 

שוב ומופיעה הודעת מתבטלת  התכנית אם
עיינו (פנו למוקד השרות . קיימת תקלה, התקלה

  ).ברשימה שבגב החוברת
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 מדריך לפתרון בעיות
  

   ופתרוןסיבה אפשרית  הבעיה

 הודעת ניקוי מעברי האוויר

  
מופיעה בצג בסיום תוכנית 

  הייבוש

  מוך הצטבר במעברי האוויר
 נקו את מסנני המוך. 
 נקו את המסנן התחתון. 
  זוקהניקוי ותח"עיינו בפרק." 

 :לכיבוי ההודעה
  אשרו במגע עלOK.  

 תהתוכנית מתבטל
הודעת נקו את מעברי ו

  האוויר ועיינו בחוברת

  
  . מופיעה בצג

 .הצטברה כמות מוך חריגה
 נקו את מסנני המוך. 
 נקו את המסנן התחתון. 
  ניקוי ותחזוקה"עיינו בפרק." 

 .ניקוי מעברי האוויר
 נקו את האזור שמתחת למסנן התחתון. 
 נקו את מחליף החום. 

 :לכיבוי ההודעה
 כבו את המייבש והפעילו אותו שוב.  

 הודעת תהתוכנית מתבטל
רוקנו את המיכל ועיינו 

  בחוברת
  

  . מופיעה בצג

  .מיכל מי העיבוי מלא או צינור הניקוז מפותל או נחסם
 רוקנו את מי מיכל מי העיבוי. 
 בדקו את צינור הניקוז. 

 :לכיבוי ההודעה
 רו את הדלת כשהמייבש מופעל או כבו פתחו וסג

  .והפעילו שוב את המייבש

מלאו את מיכל מי הודעת 
  עיבוי המיכל ה

  .מופיעה בצג

בעת  מי העיבוימיכל מ שמים נלקחים זאת תזכורת לכך
. Steam Smoothing  אדיםשימוש בתכנית החלקתה

עד  חייב להיות מלא במים לפחות מי העיבוימיכל 
 . - min- סימן 
 ו עם אשרOK.  

הודעת סגרו ופתחו את 
  .הדלת מופיעה בצג

  

הודעה זו מזכירה לכם לטעון את הכבסים בעת 
  .Steam smoothingבחירת תוכנית החלקה באדים 

 טענו את הכבסים לתוך התוף.  

הודעת צינון בצג מופיעה 
   .נוחות 

.תוכנית הייבוש הסתיימה אך הכבסים עדיין לא התקררו
 התוף פריטי הכביסה מתוךלהוציא את  תוכלו 

 ם או להשאיר אותכדי שיתקררו ולפזר אותם
  .להתקררלהמשיך כדי במייבש הכביסה 
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  מדריך לפתרון בעיות
  

  בוש אינן משביעות רצוןתוצאות היי

  פתרון וסיבה אפשרית  הבעיה

  . עשויים מאריגים שוניםפריטי הכביסה
 וכנית ייבוש באוויר חם סיימו את הייבוש עם ת 

Warm air 
  אחרתתוכנית ייבוש בחרו להבא.  

הכביסה אינה מספיק 
   .יבשה

בתוכניות מסוימות תוכלו לשנות את רמת : עצה
  "תפריט הגדרות"עיינו בפרק . הלחות

נוצר ריח , לאחר הייבוש
  .במילוי פוך בכריות

  .פריטי הכביסה כובסו עם תכשיר כביסה לא מתאים

  .לההפוך הוא מוצר טבעי וזאת תופעה רגי

 השתמשו בתכשיר כביסה , בפעם הבאה: כביסה
 .מתאים

  אפשרו לכריות הפוך להתאוורר לאחר הייבוש
 .במייבש

  זמין לרכישה כאביזר (השתמשו בבקבוקון ניחוח
  ).אופציונאלי

פריטים העשויים 
מסיבים סינתטיים 

טעונים בחשמל סטטי 
  .לאחר הייבוש

  . מטבעם נטענים בחשמל סטטיםסיבים סינתטיי
 י הוספת מרכך " להפחית חשמל סטטי עכלותו

או , כביסה לשטיפה האחרונה במכונת הכביסה
   .להכניס מטליות מרכך אריגים למייבש הכביסה

ובמיוחד כאשר הבגדים , מוך נוצר כתוצאה משפשוף .נוצר מוך רב
מייבש הכביסה אינו גורם . בלויים וכובסו פעמים רבות

אינו משפיע , שומחקרים שנע י"עפו, להיווצרות המוך
  .על אורך חיי האריג

 וניתן במסנני המוך ובמסנן התחתון נקלטמוך ה 
 להסרה בקלות

  ניקוי ותחזוקה"עיינו בפרק".  
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 מדריך לפתרון בעיות
  

  בעיות אחרות

  פתרון וסיבה אפשרית  הבעיה

  .חם מדיהמייבש החדר במקום הצבת 
  פעולת המייבש אווררו היטב את החדרבעת.  

שיער ומוך עדין עשויות לחסום את , שאריות תכשירי כביסה
  .המסננים

  .צלעות הקירור עשויות להיות חסומות
 תחתוןנקו את מסנני המוך ואת המסנן ה.  
  כלשהןנראות הסירו שאריות מוך :  

מאחורי , בצד התחתון השמאלי, מיחידת מחליף החום...
  "). ניקוי ותחזוקה"עיינו בפרק (ליף החום חלל מחלוח 

בחלק הימני , מצלעות הקירור מאחורי רשת האוורור...
  )עיינו בהמשך סעיף זה (התחתון

  .חסומה) הרשת הימנית תחתונה (כניסת האוויר הקר
 מרשת האוורור, כמו סל כביסה, הרחיקו חפצים כלשהם .  

  .הורכבו רטוביםהתחתון מסנני המוך והמסנן 
 חייבים להיות יבשים לחלוטיןהתחתון סנני המוך והמסנן מ. 

  .הכביסה לא סחוטה מספיק
 את פריטי הכביסה סחטו  בפעם הבאה ,במידת האפשר

  .במהירות גבוהה יותר

  . טעינת יתר של המייבש בכבסים
 המרבי של התוכנית מטעןאל תטענו את המייבש מעבר ל 

  .שנבחרה

 מונעים מהמייבש למדוד רוכסנים: חפצי מתכת כמו למשל
  .את רמת הלחות הנכונה של הכבסים

 בפעם הבאה פתחו רוכסנים.  
 ייבשו פריטי לבוש עם רוכסנים , אם הבעיה חוזרת על עצמה

  ).תוכניות לפי זמן( Warm airארוכים בתוכנית אוויר חם 

תהליך הייבוש 
נמשך זמן רב מדי 

  .או אפילו כבה

  :לפני התחלת תוכנית ייבוש*
  .שובכבו את מייבש הכביסה והפעילו אותו  
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  לפתרון בעיותמדריך 
  

  פתרון וסיבה אפשרית  הבעיה

 . זאת אינה תקלה  . נשמעים רעשי זמזום
כנית ותב םפועל או שבחרת) משאבת החום(המדחס 
  .Steam Smoothing  אדיםהחלקת

 רעשיהרעשים האלה הם . לא נדרשת כל פעולה  
 כאשר המדחס או משאבת פעולה טבעיים הנשמעים

  .מי העיבוי מופעלים

  .אין סיבה ברורה
 חברו את מייבש הכביסה לרשת החשמל   
 הפעילו את מייבש הכביסה  
 סגרו את דלת המייבש  
  בלוח החשמל הדירתי ירדהאם הנתיך בדקו  

 ה אינהייבושתוכנית 
   . לפעולהמתחיל

תוכנית הייבוש שפעלה  ?הפסקת חשמלהאם אירעה 
קודם לכן תמשיך לפעול אוטומטית מהנקודה בה 

    . החשמלנעצרה לאחר הפסקת

 /תחלהההצג כהה ולחצן 
 Start/Stop עצירה

  .מהבהב באיטיות

זאת תופעה רגילה . מייבש הכביסה במצב המתנה
  .שאינה מעידה על תקלה כלשהי

 . מניעת הקמטים בשלב מסתובב לסירוגיןהתוף 
 כההצג, תפריט הגדרות "עיינו בפרק . "  

מייבש הכביסה כבה 
  .בסיום תוכנית הייבוש

זאת פעולה .  באופן אוטומטיביסה כבההכמייבש 
   .רגילה שאינה מעידה על תקלה כלשהי

 כיבוי המייבש, תפריט הגדרות "עיינו בפרק."  

תאורת התוף הפנימית 
 .אינה דולקת

  . . .יהתאורה כבית באופן אוטומט
  .לאחר סגירת הדלת. . . 
כדי לחסוך  (דקות ספורות לאחר פתיחת הדלת. . . 

   ).באנרגיה
תאורת התוף מופעלת בעת ,  הפעלת המייבשלאחר

  .פתיחת הדלת

 .  חסוםמי  העיבויכל יהמסנן במ
 אבזר אופציונאלי (מי העיבויכל י את המסנן במונק :(

  . סעיף זהעיינו בסיום 

ריסוס לא מספיק 
להוספת לחות לפריטי 

  .הכביסה
 . מכוסה באבנית הדלת ח בפתהמרסס

 עיינו בהמשך): יאבזר אופציונאל (החליפו את המרסס .
 אל תשתמשו במי ברז. העיבוי רק במי השתמשו.  
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 מדריך לפתרון בעיות
  

רשת (ניקוי סנפירי הקירור 
  )האוורור בחלק התחתון הימני

את סנפירי הקירור ,  באופן כללי
שמאחור רשת האוורור בחלק 

 יש .אין צורך לנקותהתחתון הימני 
לנקות אותם רק אם הצטברה כמות 

של אבק ומוך הגורמים לזמני גדולה 
  .ייבוש ארוכים ולא רגילים

  פתחו תחילה את לוח כיסוי המסנן
  . התחתון בצד השמאלי התחתון

 

  מתחת מרק הכניסו ידית של כף
 . לרשת האוורור

  שחררו את החלק העליון של רשת
 .)1(האוורור 

  שחררו את החלק התחתון של רשת
 ).2(האוורור 

 רשת הצד הימני של  את ופתח
 ) ... 3 (האוורור

  ...הווים 3 םיחד ע,  אותומשכוו ,
חלק הקדמי הקדימה כדי להסירו מ

  .מייבשהשל 

 סכנת פציעה !  
אל תגעו בסנפירי הקירור החדים 
 .שעשויים לחתוך את אצבעות ידכם

  

  השתמש בשואב אבק עם
מברשת אבק המצורפת כדי לנקות 

לעבור רק את . את צלעות קירור
אבק מעליהם מברשת שואב 

 . מבלי להחיל כל לחץ, בקלילות
הקפד לא לכופף את סנפירי קירור 

 .בכושר או לפגוע בהם

 

  גלויים או מוך לכלוך בזהירותשאבו. 

 רשת האוורור הווים של 3 את הכניסו 
לתוך החורים המתאימים בחלק 

 .  הכביסההקדמי של מייבש

 בלחיצה הרכיבו את רשת האוורור 
ן והתחתון חזקה על החלק העליו

  .בצד השמאליש
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  מדריך לפתרון בעיות
  

  מי העיבויכל ימוך במהמסנן 

 בבעיות ים נתקלםאם את 
יכול , בהפעלת תכנית החלקת אדים

מסנן המוך בקצה הצינור להיות ש
מי כל י הגומי במאטםמחובר לה

  .חסום, העיבוי

 

 מי העיבוי החוצה את מיכל שכומ . 

 

 חיזה א באמצעות את הפייה ירוהס
 .ומשכו כלפי מעלה ,בלשונית הצד

 היזהרו, ניתוק הצינורמנוע את  לכדי
  . לא למשוך אותו

  

  חהפת קצה הצינור דרךהעבירו את 
  .באחת מידכם ואחזו אותו בחוזקה

 כדי  כם ביד השנייה שלוהשתמש
 . למשוך את מסנן המוך מהצינור

 מים עד זרם את מסנן המוך עם שטפו 
 . המוךכל יוסר ש

 על הנקי את מסנן המוך רו יהחז 
  . הצינור

 את הצינור עם מסנן כעת השחילו 
  לתוך מיכל מיהמחובר אליו המוך 
 . העיבוי

  מי העיבויכל יבמהרכיבו את הפייה .
 מותקן כראוי בכל היקפו שהוא וודאו

 ).עיינו באיור(
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 מדריך לפתרון בעיות
  

 האדים החלקת מרסס

 לת יפגעו בפעואבנית  הצטברות
    .המרסס
את המרסס יש להסיר ,  זהבמקרה

 עיינו בפרק (ולהחליפו באחד חדש 
 ").אבזרים"

 רק את המרסס תוכלו להחליף
באמצעות הכלי המיוחד המסופק עם 

 . החדשהמרסס

  כלשהו בכלי אחראל תשתמשו 
העלול לגרום נזק למרסס או למייבש 

  .  הכביסה
 

 החלקת תוכנית  באל תשתמשו
מורכב  שהמרססהאדים מבלי 
  .ומוברג כראוי

 
  

  

 כביסהה מייבש דלת את ופתח. 

 ממוקם בפינה השמאלית המרסס
 . הדלתחהעליונה של פת

 למרסס את הכלי ידוהצמ. 

  נגד כיוון השעון כדי סובבו את הכלי
 .לשחרר את המרסס

 יסו את המרסס החדש לתוך הכנ
  .הכלי

 כדי  כיוון השעון סובבו את הכלי נגד
מרסס בבטיחות להבריג את ה

  .למקומו
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  שירות לאחר הרכישה
  

  תיקונים
אותה לא תוכלו , במקרה של תקלה
למוקד התקשרו , לפתור בעצמכם

כריכה האחורית בחוברת עיינו ב(שרות ה
  .)זו
  

, כאשר הנכם מתקשרים לתחנת השרות
, אנא ציינו את מספר הדגם של המכשיר

הנראית בעת  ( הנתוניםלוחיתהמופיע ב
  ).תפתיחת הדל

 

  אביזרים נוספים

תוכלו לרכוש אביזרים נוספים באמצעות 
עיינו ברשימה שבכריכה (מוקד השרות 

או בחנויות ) האחורית לשל החוברת
  .ברחבי הארץ' מילה גלארי'

  ייבושסל 
תוף ולא מסתובב תוך ה בייבוש תלויסל 
לייבש פריטים זה מאפשר סל . תויא

של התוף מכאנית הרגישים לפעולה ה
 .  זרימת אוויראו ל

 
  ניחוח בקבוקון

 ניחוח במייבש ו בבקבוקוןהשתמש
 כדי להוסיף ניחוח נעים כםכביסה שלה

  .לפריטי הכביסה שלכם
  

  מוצרלאחריות 
עיינו בתנאי האחריות הנשלחים 

  .לביתכם לאחר ההתקנה
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 ים וחיבורהתקנה
  

  קדמימבט 

  
  

  חשמלהכבל  

 לוח הבקרה  

  העיבוימיכל מי  
  .לאחר כל תוכנית ייבושאותו ו רוקנ -

דלת התוף   
   אל תפתחו את הדלת בעת הייבוש-  

 מחליף החום  ליחידת  לוח גישה  
 בעת הייבושאותו  אל תפתחו -    

  רגליות מתכוונותרבע א  

 כניסת האוויררשת    
 בכל אותו בסל כביסה או האל תחסמ - 
  .חפץ אחר  

 צינור לניקוז חיצוני של מי העיבוי      



     
     
     

  

    
     
     

 
 

60 

  ים וחיבורהתקנה
  

  מבט אחורי

 

לאחיזה בעת הזזת , מכסה בולט 
  ).מסומן בחצים(המכונה 

   אבזרי חיבור לניקוז חיצוני דרך
  הכיור 

 מי העיבוישל   צינור ניקוז חיצוני.  

 כבל החשמל .  

 

  הובלת מייבש הכביסה
כדי לתמרן את מייבש הכביסה מתוך 

, ולמקום התקנתכיסוי האריזה שלו 
  אותועליכם לאחוז 

  רגליות הקדמיות ב-

  . בבליטות האחוריות שבמכסה-
   

  הובילו את מייבש הכביסה כפי
  .שמתואר באיורים הבאים

  אם עליכם להוביל את המייבש
הטו אותו אך ורק כלפי צד , בשיפוע
  .שמאל

   

 

  אם לא הובלתם את מייבש
עליכם , הכביסה כפי שמתואר לעיל

מידה במשך שעה להשאיר אותו בע
 שתחברו אותו לרשת לפני לפחות
כדי למנוע נזק בלתי הפיך , החשמל

  .למדחס משאבת החום
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 ים וחיבורהתקנה
  

  התקנה

   הכביסהאיזון מייבש

 לאחר שהצבתם את המייבש ,
 ניתנת לפתיחה וודאו שדלת המייבש

  .ללא הפרעה

 

כדי , המייבש חייב להיות מוצב במאוזן
  . ה ובטוחהלהבטיח פעולה תקינ

 

 תוכלו לכוון את הרגליות המתברגות ,
כדי לאזן את המייבש במקרה והרצפה 

  .עקומה או אינה מאוזנת

 אוורור

 האוויר  את זרימת אל תחסמו
מייבש או ההקר בחלק הקדמי של 

יש להבטיח זרימת אוויר .  אותותכסו
 .  מספקת למחליף החוםקר

  

 אל תחסמו את המרווח שבין 
 הכביסה והרצפה עם תחתית מייבש

', שטיח עם שיער גבוה וכו, לוח מסד
וקירור יחידת כדי לאפשר אוורור 

  .המעבה

 מחליף החום מוזרם לקירור אשר אוויר
  לאחור אל מחוץ למייבשמועבר

. בחדרש ומחמם את האוויר הכביסה
, לכן מאוד חשוב להבטיח אוורור נאות

.  פתיחת חלוןבאמצעות, משללכמו 
 עלולים להתארךיבוש יזמני ה ,אחרת

  ).גדולה יותר אנרגיה צריכת(

פעולות שיש לבצע לפני הזזה של 
  )העברת דירה למשל(המייבש 

לאחר כל פעולת ייבוש ולו הקצרה 
 .משאבהתוך ה בעיבוינאגרים מי , ביותר

כאשר , מים אלו עלולים להישפך החוצה
. מטים מעט את המייבש בעת ההובלה

בוש באוויר לכן מומלץ להריץ תוכנית יי
 שתזיזולפני דקה כבמשך    Cool airקר

כל המים שהצטברו ינוקזו . המייבשאת 
למיכל מי העיבוי או ינוקזו החוצה דרך 

  .צינור הניקוז
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   וחיבוריםהתקנה
  

  פעולות התקנה נוספות

התקנת מייבש הכביסה מתחת 
  למשטח עבודה

מייבש כביסה זה מתאים לדחיפה 
     .הוהתקנה מתחת למשטח עבוד

  חשוב מאד למנוע התחממות
האוויר החם . מקום הצבת המייבש

המוקרן מהחלק האחורי של מייבש 
  .הכביסה חייב להתפזר

אוויר חם שאינו יכול להתפזר עלול 
   . לגרום לתקלות

  
 את מכסה מייבש הכביסה לא ניתן -

  .להסיר

 שקע החשמל חייב להיות במקום נגיש -
  .בקלות ליד מייבש הכביסה

  .זמן הייבוש עשוי להתארך מעט -

  אביזרים אופציונאליים

  כביסהמכונת הצבת המייבש מעל 
 להעמיד על מכונתאת המייבש אפשר 

 WTVבעזרת מתקן " מילה " שלכביסה
באמצעות מוקד תוכלו לרכוש  שמיוחד
 ' מילה גלארי'בחנויות של או , השרות

  .ברחבי הארץ

  התקנת המתקן להצבת המייבש
תבוצע על ידי , ביסהמעל מכונת כ

  .טכנאי מורשה ומיומן בלבד
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  וחיבוריםהתקנה
  

  ניקוז חיצוני של מי העיבוי

  הערות 

 העיבוימי  , בעת תהליך הייבוש
 דרך עיבוינשאבים לתוך מיכל מי ה

צינור הניקוז בחלק האחורי של 
  .המייבש

 ישירות עיבויניתן גם לנקז  את מי ה
וז דירתי החוצה לכיור סמוך או פתח ניק

כך שלא יהיה צורך לרוקן את מי ', וכו
  .עיבויה

   ' מ1.5: צינור הניקוזאורך 
  '  מ1.5: גובה מרבי

  ' מ4: אורך מרבי של הצינור

 הניתנים םאביזרים אופציונאליי
  :לרכישה באמצעות מוקד השרות

  , צינור מאריך -
חוזר לניקוז חיצוני - ערכת שסתום אל -

נור הערכה כוללת צי. של מי העיבוי
  .  מאריך

  

מקרים בהם נדרשת התקנת שסתום 
  חוזר- אל

 קיימת סכנה של זרימה חוזרת 
לתוך מייבש הכביסה אם לא מותקן 

  .חוזר-שסתום אל
זרימה חוזרת עלולה לגרום נזק 

למייבש הכביסה וגם לחדר בו הוא 
  .מוצב

כמו כאלה , מצבי התקנה מסוימים
 מחייבים התקנת, המפורטים לעיל

לניקוז חיצוני של מי , זרחו-שסתום אל
   .  העיבוי

גובה התקנה מרבי של פתח יציאת 
  . ' מ1.0: חוזר-צינור עם שסתום אל

 חוזר- אלנדרשת התקנת שסתום 
  :כאשר

כיור או רצפה תוך סיפון ניקוז ל ניקוז ל-
 . שבו קצה הצינור שקוע במים

 . כיורב יציאת ניקוז חיבור ל-

שנמצאת  חיבור למערכת ניקוז -
 ,למשלכמו ,  מכשיר אחרשלוש בשימ

 . כביסהמכונת מדיח כלים או 

חוזר יש -  את השסתום האל
להתקין כאשר החץ מופנה לכיוון 

יתנקזו ים לא מה אחרת. הזרימה
  .ממייבש הכביסה
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   וחיבוריםהתקנה
  

  סידור צינור הניקוז

 ואל ,אל תמשכו את צינור הניקוז 
תמתחו או תאפשרו לו להתפתל 

  .וא עלול להינזקמכיוון שה

.  בצינור תישאר כמות קטנה של מים
  . הכינו קערה כדי לאסוף את המים

 

 משכו את הצינור מתוך המחבר. 

  התירו את הצינור ומשכו אותו
  .בזהירות מתוך התפס

  אפשרו למים הנשארים בצינור לזרום
 . לקערה

  

  

 

  מקמו את הצינור בצד הימני או
 .השמאלי כנדרש

ם את הצינור לצד   אם אתם מכווני-
תוכלו להתאים את הצינור , הימני

  .לתוך החריץ

  השאירו את הצינור במרכז התפס -
  . כדי למנוע ממנו להתפתל
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  וחיבוריםהתקנה
  

  דוגמאות

ניקוז חיצוני דרך מערכת הביוב או  -
  תעלה

השתמשו בקשתית כדי למנוע מצינור 
   .הניקוז להתפתל

 

 יםתפסהעל עם האגודלים  צולח
נים בצד הימני והשמאלי של מחזיק הקט

 ... ו) חיצים שחורים (הצינור

  . . .צינור המחזיק את  קדימה ומשכו
  ).* חיצים לבנים(כדי להסיר אותו 

   

  אם אתם מעוניינים לנקז את
 את צינור חזקעליכם ל, המים לכיור

לקשור את הצינור ,  כמו למשל,הניקוז
לברז המים כדי להבטיח שהוא לא 

עיינו (ק וישתחרר בעת השימוש יחלי
  "). מבט קדמי, בפרק התקנה וחיבור

 השתחררות הצינור עלולה לגרום
  .הצפה ונזקים

 להתקין תוכלו חוזר-האל שסתוםאת ה 
  . בקצה הצינור

הצינור מחזיק להתקין את תוכלו * 
 תחליטואם , בשלב מאוחר יותר

מי  לנקז את רוצים כבר לא םשאת
 צוניהעיבוי לחיבור ניקוז חי

  
  חיבור ליציאת ניקוז חיצונית

 

  הסירו את הפריטים הבאים מתוך
  :החלק העליון האחורי של המייבש

 . שמאחוריו3 ותפס הצינור 1מתאם 

 חברו את הצינור כפי שמתואר להלן. 
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  וחיבוריםהתקנה
  

  

    מתאם1

    אום2

    תפס צינור3

    קצה הצינור4

  חוזר-   שסתום אל5

 ז מהמייבש צינור ניקו 6

  

  

  ליציאת הניקוז 1חברו את המתאם 
  .2באמצעות האום 

לאום זו קיימת טבעת אטימה שטוחה 
ולכן עליכם לוודא שהיא מוכנסת לתוך 

  .האום

 לתוך 4 הכניסו את קצה הצינור 
 .1המתאם 

 השתמשו במהדק הצינור. 

  השתמשו במברג כדי להדק את
 .2אום ל קרוב 3מהדק הצינור 

 לצינור 5חוזר - לחברו את השסתום הא 
 .6הניקוז מהמייבש 

עליכם 5 חוזר- אל את השסתום ה 
כך שהחץ יהיה מופנה לכיוון להתקין 
כלפי יציאת , עמו למשל(הזרימה 
  ). הניקוז

 חוזר עם תפס - חזקו את השסתום האל
  .הצינור
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  חיבורי החשמל
  

  חשמלרשת החיבור ל
הכנת תשתית יש לבצע את כל עבודות 

שמלאי מוסמך החשמל באמצעות ח
  .בהתאם לתקנות הבטיחות המקומיות

, לפני חיבור המייבש לרשת החשמל
וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית 

תואם , הנתונים המודבקת במייבש
: למתח רשת החשמל בארץ

230V~50Hz.  

חברו את המייבש לשקע המוארק 
  .A16בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 

ת  בכל ענגיש החשמל חייב להיות שקע
   .לאחר ההתקנה

מומלץ לחבר את , להגברת הבטיחות
 מייבש הכביסה לקו חשמל המוגן 

במפסק זרם דלף נגד התחשמלות 
  . mA 30 של בזרם דלף )מפסק פחת(

, כדי להבטיח את הבטיחות הנדרשת
אין לחבר את מייבש הכביסה לרשת 

החשמל באמצעות כבל מאריך או 
בשקע מפצל המיועד למכשירי חשמל 

  ).סכנה מפני חימום יתר (נוספים
  

  במקרה ומתגלה נזק בכבל
נתקו את המייבש מרשת , החשמל

עיינו (החשמל ופנו למוקד השרות 
החלפת ). ברשימה שבגב החוברת

כבל החשמל תבוצע על ידי טכנאי 
  .בלבדמורשה ומיומן 

  

  חשוב
  :החוטים בפתיל הזינה צבועים כדלקמן

  הארקה=  צהוב   /ירוק
  אפס  =  כחול          

  פאזה=  חום             
  

 בתקע פין הכחול יש לחבר להמוליךאת 
  .Nהמסומן 

 בתקע פין החום יש לחבר להמוליךאת 
  .Lהמסומן 

את המוליך הצהוב ירוק יש לחבר לפין 
   .בתקע המסומן בסימן 

  
 מכשיר זה חייב להיות מוארק: אזהרה

  בהארקה תקנית
  

רשת וודאו שהמייבש אינו מחובר ל
  .חשמל בעת ביצוע פעולות התקנהה
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  נתוני צריכה
  

 1מטען  תוכניות
מהירות סחיטה 
סופית  במכונת 
  כביסה ביתית

לחות 
 שיורית

צריכת 
 אנרגיה

זמן 
 ייבוש 

 דקות  kWh %  ד"סל *ג"ק  
  156  2.14  60   1000  8.0   2 רגילהכותנה 

  4.0  1000  60  1.28  94  
8.0 1200  53  1.90  141  
8.0 1400  50  1.80  134  

  רגילהכותנה 

8.0 1600  44  1.60  119  
  כותנה רגילה

   תנועת תוף עדינה+
 

8.0 
  

1000  
  
60  

  
2.19  

  
163  

8.0  1000    60  1.52  115  
8.0 1200  53  1.35  101  
8.0 1400  50  1.25  94  

  כותנה לגיהוץ ידני 

8.0 1600  44  1.05  80  
  55  0.69  40    1200  4.0  2הרגילגיהוץ מועט 

  60  0.80  40   1200  4.0  תנועת תוף עדינה +
    4.0  1200  40  0.60  48מינימאלי   מועטגיהוץ

  106  1.43  50  800  5.0   רגילה פלוסאוטומטית
  60  0.75  60  600  2.0  חולצות רגילה
  68  0.88  50  800  2.5  מעילים רגילה

  106  1.42  60  900  3.0  ינס רגילה'ג
  88  1.20  60  1000  4.0  מהירה רגילה

  משקל כביסה יבשה1
לסיווג יעילות אנרגטית  EU/392/2012לתקנה האירופאית  בהתאם  תוכנית בדיקה2

  EN61121 הנמדדת בהתאם לתקן
   אלא אם צוין אחרתEN61121 דלעיל חושבו בהתאם לתקן נתוניםהכל 

  W 0.10צריכת אנרגיה במצב כבוי        
  W 2.50צריכת אנרגיה לא במצב כבוי   

  :מכונה בדיקההערות ל
ג של כותנה עם לחות " ק3יבשו , EN 61121 האירופאי בהתאם לתקן לפני הבדיקה

 .ל בתוכנית ייבוש כותנה רגילה ללא אפשרויות נוספות" כמפורט בתקן הנ70%נותרת של 
 מהערכים הנומינליים שניתנו לעיל בהתאם לגודל להיות שונים עלוליםנתוני הצריכה 
תנודות באספקת , הסחיטהשיורית לאחר הלחות ה רמת ,סוג הבד, מטען הכבסים

 . שנבחרונוספות כלשהן החשמל ואפשרויות 
 הנקובים יכולים להשתנות מנתוני הצריכה EcoFeedback בתצוגת המופיעיםנתוני הצריכה 

 התכנית עשוי  זמןמשך, לדוגמא. אופן שבו הנתונים נמדדים במייבשה נובעות מ התנודות.כאן
.האנרגיהצריכת  שישפיע על האריג וסוג סים בכבהקיימת ת השיוריללחותם להשתנות בהתא
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 נתונים טכניים
  

  מ "מ 850  גובה

  מ" מ596  רוחב

  מ"מ 643  עומק

  מ"מ 1077  עומק עם דלת פתוחה

  כן  מותאם להתקנה מתחת למשטח עבודה

  כן  מותאם להעמדה מעל מכונת כביסה

  ג" ק61.5  משקל

   ליטר120  נפח התוף

  ג כביסה יבשה" ק1-8  בולת מרביתקי

    ליטר 4.8  תכולת מיכל מי העיבוי

  ' מ1.60  אורך צינור הניקוז

  ' מ1.50  גובה העברת מים מרבי

  ' מ4.00  אורך צינור ניקוז מרבי

  ' מ2.00  אורך כבל החשמל 

  מתח רשת החשמל

  צריכת הספק

  ערך הנתיך

  אישורי תקינה

{
  

 בהתאם לתווית הנתונים 

  עיינו בטבלת נתוני צריכה  צריכת אנרגיה

 LED  Class 1נוריות 
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  תפריט הגדרות
  

ההגדרות תפריט תוכלו להשתמש ב
Settings המערכת כדי לשנות את 

 להתאימה לשינוייםוהאלקטרונית 
    .הנדרשים

  .ההגדרות ניתנות לשינוי בכל עת

  פתיחת תפריט ההגדרות
Settings menu 

 בש הכביסההפעילו את מיי. 

וודאו שכפתור בורר מצבי הפעולה לא 
 Furtherממוקם במצב תוכניות נוספות 

programmes. 

  וגעו בו זמנית על החיישנים - . 

 :המסך הבא יופיע בצג

 

  תפריט ההגדרותל כנסתםנכעת 
Settings menu.  

 בחירת הגדרה 
  עד שההגדרה   או געו בחיישן

 .הרצויה תופיע בצג

 כלפי מטה יועד לגלילה מחיישן   -
  .תוך הרשימהב

עלה  כלפי מ מיועד לגלילהחיישן   -
 .תוך הרשימהב

  געו בחיישןOK כדי לבחור את 
  .ההגדרה המופיעה בצג

  הגדרהשינוי 
  כדי לזמן אפשרויות געו בחיישן 

 .  אחרות לצורך הגדרה

 תוכלו, לדוגמא 

האפשרות המוגדרת .  לבחור ערך-
  .כעת מסומנת בסימן 

  ,פס עמודות לשנות -

  . לשנות מספרים-

  אשרו במגע על חיישןOK.  

  ליציאה מהגדרה
  עד   או געו לסירוגין בחיישן

 . יופיע בצגשחזרה 

  חיישן אשרו במגע עלOK. 

  Language  שפה 

תוכלו להגדיר את שפת התפריטים 
  .הרצויה מתוך מגוון תפריטים שונים

פועל  Language לאחר שפה הדגל 
 למניעת הגדרה של שפה  דרךורהכמ

  .שאינכם מבינים אותה
  .השפה שבחרתם תישמר בזיכרון
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 תפריט הגדרות
  

 Drying levelsדרגת הייבוש 

דרגות הייבוש תוכלו לשנות את 
 גיהוץ מועט ,Cottonsבתוכניות כותנה 
Minimum iron  ואוטומטית פלוס

Automatic plus. 

ההגדרה שנבחרה מוצגת בפס 
  .  תהעמודו

  .בינונית:  היאשל היצרןברירת המחדל 

   יותר לח -
  . יותרקצר זמן המחזור 

   יותר יבש -
  . יותרארוךזמן המחזור 

  :החריג
 תישאר Cottons תוכנית כותנה 

  .ללא שינוי

  הארכת זמן הצינון

המתבצע לפני האוטומטי מחזור הצינון 
בכל סיום תוכנית הייבוש ניתן להארכה 

 ייבוש הניתנת התוכניות עם רמת
את זמן הצינון ניתן להאריך . לבחירה

 דקות בפסיעות 18לפרק זמן של עד 
פעולה זו תקל את .  דקות2של 

  .הטיפול בפריטי הלבוש

  אפשרויות

  ) של היצרןברירת המחדל( דקות 00 -

   דקות18 ...06, 04, 02 -

חיווי ניקוי מעברי האוויר 
Airways indicator  

כל מחזור חר  לא את המוךיש להסיר
 הודעת נקו את מעברי האוויר .ייבוש

Clean out airwaysכם  תזכיר ל
לנקות את המסננים כאשר כמות 

.  בהםהצטברהמסוימת של מוך 
 מוך להחליט באיזו רמה של תוכלו

 . תופיע תזכורת זו

 באיזה תדירות מושג תוכלו לקבל
 תצטרכוולאחר כמה מחזורי ייבוש 
 . לבצע את פעולת הניקוי

 אפשרויות 

   Off הכבוי  -
 Cleanניקוי מעברי האוויר הודעת 

out airways אינה מופיעה .  
של במקרים של חסימה חמורה מאוד 

התכנית תבוטל , מעברי האוויר
 Cleanניקוי מעברי האוויר ת והודע

out airways ללא קשר  בצגתופיע 
 . לאפשרות זו

  Heavy הכבד  -
 Cleanהודעת ניקוי מעברי האוויר 

out airways מצטברת  תופיע רק
 .כמות מוך גדולה

ברירת מחדל של  (Normalה רגיל  -
 ) יצרןה

   Light הקל  -
 Cleanהודעת ניקוי מעברי האוויר 

out airways  תופיע כשמצטברת
   . כמות קטנה של מוך
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  תפריט הגדרות
  

  Buzzer volumeעוצמת הזמזם 

תוכלו להגביר או להנמיך את 
  .  צליל הזמזםעוצמה של ה

 . יציג את ההגדרה שלכםהעמודותפס 
: הגדרת ברירת המחדל של היצרן

  .עוצמה בינונית

  :  שקטה יותר-

  :  חזקה יותר-

עוצמת הצליל הנשמע תשתנה בהתאם 
  .להגדרה שבחרתם

  Keypad tone מגעצליל 

לחצן בקרה מגע על צליל יישמע בכל 
  .כלשהו

  אפשרויות

 On  מופעל -

ברירת המחדל של הגדרת  (Off כבוי - 
  )יצרןה

  

  צריכה כוללת
Total consumption  

בהגדרה זו תוכלו להציג את ערכי 
  .צריכת ההספק הכוללת

    אפשרויות

  Displayתצוגה   -
 האנרגיה הצריכה הכוללת של תצוגת
  .kWhש "בקווט

  Reset functionsפעולת איפוס  -
באמצעות פעולת פעולה זו מאפסת 

  . כל נתוני הצריכהאת Resetהאיפוס 
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 תפריט הגדרות
  

 Codeקוד גישה 

במייבש שימוש ה מונע את קוד הגישה
  . ללא ידיעתכםהכביסה

  אפשרויות

  Activateהפעלה   -
וניתן להשתמש בו  250הקוד הוא 
  .להפעלה

 עליכם להכניסו, כאשר הקוד הופעל
אחרת . לאחר הפעלת מייבש הכביסה
. סההכבילא תוכלו להפעיל את מייבש 

   Deactivate לא מופעל  -
צורך  הכביסה ללא במייבשלשימוש 

אפשרות זו מופיעה . הקודת סבהכנ
 . רק אם הקוד הופעל בעבר

   Changeשינוי   -
 . אישי קוד כם להכניסבאפשרות

 את הקוד כם לעצממורש. חשוב 
 , את הקודםאם שכחת. כםהחדש של

יוכל ' מילה'רק השרות המוסמך 
  .שהלאפס את קוד הגי

  Brightnessבהירות  

  . ניתנת לשינויבהירות התצוגה

 . יציג את ההגדרה שלכםהעמודותפס 
: הגדרת ברירת המחדל של היצרן

  .בהירות בינונית

  :  כהה יותר-

  :  בהירה יותר-

הבהירות תשתנה בהתאם להגדרה 
  .שבחרתם

 Dark display כהה צג

הצג והלחצנים , כדי לחסוך באנרגיה
 ולחצן,  דקות10 -ייכבו לאחר כ

יהבהב  Start/Stop עצירה/התחלה
 .תוכלו לשנות הגדרה זו. באיטיות

 אפשרויות 

הגדרת ברירת המחדל  (Onמופעל   -
 )של היצרן
  ): דקות10לאחר ( הצג כבה

  אם לא נבחרת תוכנית ייבוש לאחר -
  הפעלת מייבש הכביסה 

  בעת הפעולה של תוכנית הייבוש -
  הנוכחית

   תוכנית הייבוש  לאחר סיום-

  )לא בתכנית נוכחית (On מופעל -
(not in current programme)  הצג

בעת פעולת תוכנית  נשאר מואר
 דקות לאחר 10 - הכביסה אך כבה כ

  .  סיום תוכנית הכביסה

   Off  כבוי-
   ).הוא לא כבה (הצג נשאר מופעל

תוכלו להחזיר את התצוגה ואת תאורת 
  .ון כלשהלחצהלחצנים במגע על 

  



     
     
     

  

    
     
     

 
 

74 

  תפריט הגדרות
  

  מייבש הכביסהכיבוי 
Appliance switch-off 

 הכביסה כדי לחסוך באנרגיה מייבש
 15 - ככבה באופן אוטומטי לאחר 

תוכלו להאריך או לקצר פרק . דקות
   .זמן זה

 או 15, 10יכבה לאחר הכביסה מייבש 
 ,  דקות20

 לאחר כלשהי נוספת לא נעשתהאם   -
  הפעלת מייבש הכביסה

  מניעת קמטיםשלב  לאחר סיום  -

 ייבוש ללא שלב  תכנית לאחר סיום -
  .מניעת קמטים

לא יתבצע , במקרה של תקלה, עם זאת
  .כיבוי אוטומטי

  אפשרויות 

  דקות 10 -

 של מחדלההגדרת ברירת ( דקות 15 -
  )היצרן

   דקות 20 -
  

 Memory פעולת זיכרון
המערכת האלקטרונית תשמור בזיכרון 

הייבוש או האפשרויות את דרגת 
גם תוכניות . שבחרתם לתוכנית ייבוש

. עם זמן ייבוש מתוזמן תישמרנה
, בתוכנית זו חזרהכאשר תבחרו 

  .הגדרות אלו תופענה בצג

  אפשרויות 

ברירת המחדל של הגדרת  (Off כבוי -
  )יצרןה

 On  מופעל -

  :חריג
 תישאר Cottons תוכנית כותנה 

  .ללא שינוי
  

  Anti-creaseמניעת קמטים 

תלחצו על לחצן מניעת קמטים אם 
Anti-crease :  

 ימשיך להסתובב במחזוריות התוף
מיוחדת למניעת קמטים לפרק זמן 
של עד שעתיים לאחר סיום תהליך 

מחזור זה מסייע לכם למנוע . הייבוש
היווצרות קמטים אם אין אתם נוהגים 

להוציא את הכבסים ממייבש 
. כניתמיד לאחר סיום התו, הכביסה

תוכלו להפחית את זמן מחזור מניעת 
  .הקמטים

  אפשרויות 

   שעה1 -

 של מחדלההגדרת ברירת  ( שעות2 -
   )היצרן



     
     
     

  

    
     
     

 
 

75 

 רשימות אישיות
  



     
     
     

  
 

    
     
     

 

   

  

  

  

  שרות לאחר המכירה

  073-2625601' טל  מוקד שרות ראשי 

  http;//www.electra-sherut.co.il: כתובתנו באינטרנט

  
 

  ,לקוחות נכבדים
רת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים החברה שומ

ומבלי שתחול עליה חבות כל , בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת
  .שהיא עקב כך

   

     

 
  

  
03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי ' רח


