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  מידע חשוב
  

  :יש להקפיד על פעולות התחזוקה הבאות, על מנת להבטיח פעולה תקינה של מעבה מייבש כביסה זה
  

  .אחר כל סבב ייבושיש להסיר כל הצטברות של מוך במסנן ל –מוך מסנן 
  
  

  1שלב 
  .כמוצג בתמונה, פתחו את דלת מייבש הכביסה על ידי לחיצה עליה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2שלב 
  .בעזרת שתי אצבעות, משכו ושלפו החוצה את המסנן

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3שלב 
  .חלקה הפנימי של רשת המסנןפני -כל הצטברות של מוך עלנקו 

  
  
  
  
  
  
  

  4שלב 
  אין לעולם להפעיל את מייבש הכביסה –קומו החזירו את המסנן למ

  .כאשר המסנן אינו מונח במקומו
  
  
  
  
  
  
  
  

שכן נדרש למכשיר זמן רב יותר לייבש את הכבסים , לפגוע באיכות פעולת הייבושהיעדר ניקוי של המסנן לאחר כל סבב ייבוש עלול 
  .וכתוצאה מכך הוא צורך כמות רבה יותר של אנרגיה

  



 

  .ו את מיכל המים לאחר כל סבב ייבושרוקנ –מיכל מים 
  

  1שלב 
  .משכו את מיכל המים לכיוונכם ושלפו אותו החוצה ממייבש הכביסה

  
  
  
  
  
  
  
  

  2שלב 
  .המים ממיכל המיםאת לחלוטין רוקנו 

  
  
  
  
  
  
  
  

  3שלב 
  .היטב במקומו מונחהחזירו את מיכל המים וודאו כי הוא 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :צאות הבאותאי ריקון מיכל המים עלול לגרום לתו
 )הכבסים יהיו לחים גם בסיום סבב הייבוש, וכתוצאה מכך(מייבש הכביסה מפסיק לחמם  •
 .מוארת כסימן לכך שמיכל המים מלא) מיכל מים ריק( EMPTY WATER CONTAINERנורית חיווי  •
  

  מילוי מיכל המים
פעולה זו . היות שיש להפעיל קודם לכן את המשאבה, המים לא נכנסים באופן מיידי למיכל המים, בעת שימוש במייבש הכביסה לראשונה

  .במהלכן יעילות תהליך הייבוש אינה מושפעת, מתבצעת אוטומטית ואורכת מספר דקות
  

  .על בסיס חודשי, הסירו מוך אשר הצטבר במעבה –יחידת מעבה 
  

  1 שלב
  .אחזו בידית ומשכו לכיוונכם –פתחו את מכסה המעבה 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2שלב 
משקע מסוים . (המעבה לכיוונכם ולאחר מכן משיכת, התפסנים 3ידי סיבוב -צה את המעבה עלשלפו החו

  )של מים הנותר בצינור הוא תקין
  
  
  
  
  
  



 

  3שלב 
  פני חלקו האחורי להסרת- נקו את המעבה בעזרת מים זורמים על

  .שאריות מוך
  
  
  
  
  
  
  
  

  4שלב 
התפסנים מונחים היטב  3כי  ,היטב במקומה ודאו כי היחידה מונחת; החזירו את יחידת המעבה למקומה

  במקומם וכי חצי הכיוון בקצה הקדמי של
  .המעבה פונים לכיוון מעלה

  
  
  
  
  

  .אי ניקוי יחידת המעבה עלול לגרום לתקלות טרם זמנן במייבש הכביסה
  

  התקנה
  

  את מייבש הכביסה להתקיןהיכן 
. שכן להבות עלולות לפגום בו, או כיריים, רדיאטורים, תנורים, את המייבש הרחק ממכשירי גז התקינו •

מ מרווח בין חלקו העליון "מ 10ודאו כי יש לפחות , אם מייבש הכביסה מותקן מתחת למשטח עבודה
מ מרווח בין צידי המכשיר לקירות או יחידות ריהוט "מ 15ולפחות , של המייבש לכל חפץ מעליו

 .פעולה זו מבטיחה זרימה מספקת של אוויר. בקרבתו
  
  
  
  
  

  אוורור
ובעל כמות מספקת , ודאו כי מייבש הכביסה מותקן בחדר ללא לחות. חובה לדאוג לאוורור הולם של החדר כאשר מייבש הכביסה בשימוש •

מייבש הכביסה לא יפעל באופן תקין ; זרימת האוויר מסביב למייבש הכביסה היא חיונית לצורך עיבוי מים במהלך הייבוש. של זרימת אוויר
 .וימוקם בחלל סגור או בתוך ארוניתבמידה 

 .עיבוי מסוים עשוי להיווצר כאשר נעשה שימוש במייבש בחדר קטן או קר !
הממוקמת , הזזה או תלייה, אין לעולם להתקין את המכשיר מאחורי דלת ננעלת, יתרה מכך; אנו ממליצים שלא להתקין את המייבש בארון !

 .בצידה הנגדי של דלת המייבש
  

  ניקוז מים
. פעולה זו אינה פוטרת מהצורך לרוקן את מיכל המים. לנקז את המים לפתח ניקוז זהניתן , יקוזפתח נמייבש הכביסה שלכם מותקן בסמוך לאם 

לכל ' מ 1גובה פתח הניקוז צריך להיות . ניתן להשתמש בפתח ניקוז משותף עבור שניהן, כאשר המייבש מונח על או בסמוך למכונת כביסה
  .חתון של מייבש הכביסההיותר מחלקו הת

  .'והתאימו את אורכו הרצוי של הצינור וחברו כמוצג בתמונה ב' שלפו את הצינור הקיים מהמיקום המוצג בתמונה א
  
 .או מפותל כאשר מייבש הכביסה מונח במיקומו הסופי מעוךודאו כי הצינור לא  !
 

  
  'תמונה א            'תמונה ב    



 

  חיבורי חשמל
  :בדקו כי, ר לשקע החשמליבור המכשילפני ח

 .הידיים שלכם יבשות •
 .השקע מוארק •
 ).תיאור מייבש הכביסהראו ( לוחית המידעכפי שמצוין ב, מתח החשמלי המרבי של המכשירלעמוד בהשקע מסוגל  •
 ).ראו תיאור מייבש הכביסה(בלוחית המידע מתח אספקת החשמל אינו נמוך מערך מתח החשמל המצוין  •
 .או תקע המכשיר שקע החשמללהחליף את  חובה, במידה ואין זה המקרה. נת הכביסההשקע מותאם לתקע מכו •
  .להשתמש בכבל מאריךאין   !
שכן חשיפה של המכשיר לגשם וסופות רעמים עלולה להיות , גם כאשר האזור החיצוני מסוכך, הכביסה מחוץ לבית מייבשלהתקין את  אין  !

  .מסוכנת ביותר
  .החשמל להיות בהישג יד כבל ותקעעל , כביסהה מייבשהתקנת  מרגע השלמת  !
  .את כבל החשמל אין לכופף או למעוך  !
ראו ( בלבד טכנאי מורשהעל ידי חובה להתקינו ; לבדוק את כבל החשמל על בסיס קבוע ולהחליפו בכבל חשמל המיועד למייבש כביסה זהיש   !

  .ם מורשים וכרוכים בעלות נוספתידי ספקי-כבלי חשמל חדשים או ארוכים יותר מסופקים על .)תמיכה
  .הוראות אלועמידה בהיצרן מסיר כל אחריות במקרה של אי   !
  .אנא צרו קשר עם חשמלאי מוסמך, במידה ואינכם בטוחים לגבי הרשום לעיל  !
  
  

  ראשונימידע 
  .במהלך שינוע המכשיר והסירו כל לכלוך אשר הצטבר, נקו את חלקו הפנימי של התוף לפני הפעלת המכשיר, לאחר התקנת המייבש

  
 

  תיאור מייבש הכביסה
  

  פתיחת הדלת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תכונות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לחצו על הדלת

 )מכסה פתוח(יחידת מעבה 

 מיכל מים
 לוחית מידע

 מסנן
 מספר סידורי ודגם

 סת אוויררשת כני

 )משכו לפתיחה(ידית מכסה מעבה 



 

  לוח בקרה
  
  

  
  
  

  )ON/OFF/RESET(איפוס /ויכיב/הפעלהלחצן 
בה את המכשיר מכ, שניות על לחצן זה כאשר מייבש הכביסה בפעולה 3לחיצה למשך . לחיצה על לחצן זה מכבה או מפעילה את המכשיר

  .ומאפסת את סבב הייבוש
  

  חוגת בחירת תכנית
  ).ראו בחירה והתחלת תכנית(סובבו עד שנורית החיווי מצביעה לכיוון התכנית הרצויה : מאפשרת לכם להגדיר את התכנית הרצויה

  
  לחצני אפשרויות

ראו תכניות (י המתאימות מוראות עם בחירה באפשרות נוריות החיוו. מאפשרים לכם לבחור מבין האפשרויות הזמינות  עבור התכנית שנבחרה
  ).ואפשרויות

  
  ונורית חיווי) START/PAUSE(השהיה /לחצן אישור

. נורית החיווי נותרת מוארת, כאשר סבב הייבוש החל. לחצו על הלחצן להתחלת התכנית, כאשר נורית החיווי הירוקה מהבהבת באיטיות
לאחזור פעולת התכנית מהנקודה בה . נורית החיווי מוארת בכתום ומתחילה שוב להבהב; צן זהלחצו פעם נוספת על לח, להשהית התכנית

  ).ראו בחירה והתחלת תכנית(לחצו פעם נוספת על הלחצן , הופסקה
  

  נוריות חיווי
  

  נוריות חיווי תחזוקה
  :להלן פירוט מידע זה. נוריות החיווי מספקות מידע חשוב

  

  .מאותתת כי יש לרוקן את מיכל המים  'ריקון מיכל מים'נורית חיווי 
מייבש הכביסה מתחיל באופן אוטומטי סבב אויר קר ונוריות חיווי . נורית החיווי מוארת, כאשר מיכל המים מתמלא במהלך פעולת התכנית

  .הופסק לאחזור הסבב מהנקודה בה) START/PAUSE(השהיה /לחצן על לחצן אישור. מוארת בכתום) START/PAUSE(השהיה /אישור
  

  ).ראו טיפול ותחזוקה(יש לרוקן את מיכל המים לאחר כל שימוש במייבש הכביסה , למניעת מקרה זה
  

  ).ראו טיפול ותחזוקה(מאותתת כי חובה לנקות את המסנן לפני כל שימוש במייבש הכביסה  ' ניקוי מסנן'נורית חיווי , לפני כל תכנית
  

  ).ראו טיפול ותחזוקה(תת כי חובה לנקות את המעבה באופן קבוע מאות ' ניקוי יחידת מעבה'נורית חיווי 
  

  'שלבי ייבוש'נוריות חיווי 
  .מאותתת כי שלב הייבוש מופעלנורית חיווי 

  .מאותתת כי שלב הקירור מופעלנורית חיווי 
  

  .מאותתת כי הייבוש הושלם ENDנורית חיווי 
  
  

 )ON/OFF(כיבוי / לחצן הפעלה 
) OPTIONS(לחצני אפשרויות 

 ונוריות חיווי
השהיה /לחצן אישור

)START/PAUSE (
 ונורית חיווי

  תחזוקה חוגת בחירת תכנית
 נוריות חיווי

שלב ייבוש 
או השהית 
  התחלה

 נוריות חיווי



 

  'השהית התחלה'נוריות חיווי 
נורית החיווי המתאימה לזמן ההשהיה שנבחר , לאחר התחלת התכנית, )ראו תכניות ואפשרויות(' שהית התחלהה'עם בחירה באפשרות 

  :מתחילה להבהב
  
  
  
  
  
  

  .נורית החיווי המהבהבת נכבית והתכנית שנבחרה מתחילה לפעול, בסיום משך ההשהיה
  

  הפעלת סבב ייבוש
  

  התחלה ובחירת תכנית
 .חשמללשקע החברו את מייבש הכביסה  .1
 ).ראו כבסים(בחרו בתכנית הייבוש בהתאם לסוג הכבסים  .2
 ).ראו טיפול ותחזוקה(וכי מיכל המים ריק ומונח היטב במקומו , ודאו כי המסנן נקי ומונח היטב במקומו, פתחו את הדלת .3
 .סגרו את הדלת. ודאו כי אין כבסים בין דלת המייבש והאטם, העמיסו את המייבש בכבסים .4
 .להפעלת המכשיר) ON/OFF(כיבוי /הפעלהלחצו על לחצן  .5
סובבו את חוגת בחירת התכניות לכיוון התכנית , )ראו כבסים(היעזרות בטבלת התכניות ונוריות החיווי של סוגי הבדים השונים לאחר  .6

 ).ראו תכניות ואפשרויות(בהתאם לסוג הכבסים לייבוש 
לשינוי . התכנית שנבחרה אינה משתנה, )ON/OFF(כיבוי /לחצן הפעלהעל  אם כיוון חוגת בחירת התכניות משתנה לאחר לחיצה: אזהרה  !

לאחר מכן , )נורית החיווי מהבהבת בצבע כתום(למעבר למצב השהית תכנית ) START/PAUSE(השהיה /לחצו על לחצן אישור, התכנית
  .חלת התכנית החדשהלהת) START/PAUSE(השהיה /לחצו על לחצן אישור. בחרו בתכנית חדשה ובאפשרויות המתאימות

 ).ראו תכניות ואפשרויות(לבחירתכם , הגדירו את משך השהית ההתחלה וכל אפשרות נוספת, במידת הצורך .7
 .להתחלת סבב הייבוש) START/PAUSE( השהיה/אישורלחצו על לחצן  .8

הייבוש ממשיך עבור יתר  כאשר תהליך, ניתן לבדוק את הכבסים כאשר תכנית הייבוש מופעלת ולאחר הוצאת כבסים יבשים מהמייבש
 .פעולת המכשירלהמשך ) START/PAUSE( השהיה/אישורלחצו על לחצן , לאחר סגירת הדלת. הכבסים

יש תמיד לבצע שלב זה עד ; מופעל במהלך הדקות האחרונות של תכנית הייבוש) קירור הבדים, היינו(השלב הסופי של ייבוש קר  .9
 .להשלמתו

. ולאחר מכן נקו את המסנן והחזירו אותו למקומו, הוציאו את הכבסים, פתחו את הדלת. תכנית הושלמהה, מוארת ENDכאשר נורית חיווי  .10
 ).ראו טיפול ותחזוקה(רוקנו את מיכל המים והחזירו אותו למקומו 

או עד  שעות 10התוך מסובב את הכבסים במרווחי זמן של , והכבסים אינם מוצאים מיד בסיום הפעולה' קמט-אל'אם נבחרה אפשרות 
 .לפתיחת הדלת

 .נתקו את המייבש משקע החשמל .11
  

  מצב סרק
איתור -שניות של אי 30 - מותאם למערכת סרק אוטומטית המאופשרת לאחר כ, מייבש כביסה זה עומד בתקנים חדשים של חיסכון באנרגיה

  .והמתינו להפעלה חוזרת של המכשיר) כיבוי/הפעלה( ON-OFFלחצו לחיצה קצרה על לחצן . פעילות
  
  

  תכניות ואפשרויות
  

  טבלת תכניות
  

 משך סבב  אפשרויות רלוונטיות )ג"ק(משקל מרבי של כבסים   תכנית  
        יומיות  
  160  התחלה מושהית –קמט אחרי -לא –קמט לפני -לא  מרבי  מוכן ללבישה  1
  145  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  מרבי  כותנה לייבוש ארון  2
  108  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  מרבי  גיהוץ כותנה לייבוש  3
  65  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  3  סינתטי לייבוש ארון  4
  55  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  3  סינתטי לייבוש גיהוץ  5

        מיוחדות  
  60  מושהית התחלה –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  2  חיסכון זמן  6
  60  -  1  צמר  7

        ספורט  
  80  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  4  ספורט אינטנסיבי  8
  70  התחלה מושהית –קמט אחרי -אל –קמט לפני -אל  4  ספורט קל  9

  100  -  זוגות 2  נעלי ספורט  10
        חלקיות  

 
  20  -  -  רענון

        סבב ייבוש מתוזמן  
  כל האפשרויות זמינות  -  דקות 150 – 120 – 90 – 60 – 30

 שעות 3

 שעות 6

 שעות 9



 

  חלקיות/ספורט/תכניות מיוחדות
  

  תכנית חיסכון זמן 
התכנית מתאימה לכבסים עד קיבלת . וכך למקסם את צריכת האנרגיה, התכנית אידיאלית לייבוש בטוח של כמות קטנה של כבסים בזמן קצר

  .השטיפההכבסים ולמהירות הסיבוב במהלך סבב  בהתאם לכמות וצפיפות, יותר התכנית יכולה להימשך זמן רב. דקות 60 -אורכת כ, ג"ק 2של 
  .ולהפוך אותם על צידם הפנימי לפני ייבושם  סימוןבעלי אנו ממליצים לבדוק האם הכבסים 

  

   תכנית צמר
אנו ממליצים להפוך ). סריגים 3 -כ( ג"ק 1היא מתאימה לכבסים עד . תכנית זו ייעודית לפריטים עמידים בייבוש במייבש כביסה ובעלי סימון 

למרות שהיא עשויה להימשך זמן רב יותר בהתאם לכמות וצפיפות , דקות 60 -התכנית אורכת כ. את הכבסים על צידם הפנימי לפני ייבושם
כבדים יותר עשויים  על אף שקצות כבסים, כבסים המיובשים בתכנית זו לרוב מוכנים ללבישה. הכבסים ולמהירות הסיבוב במהלך סבב השטיפה

  .שכן הליך ייבוש נוסף עלול לפגום בהם, השאירו לייבוש טבעי. להיות מעט לחים
  .הבגד לא חוזר לממדיו וצורתו המקוריים –כלומר , הפיך- תהליך הכיווץ בצמר הינו בלתי, בניגוד לחומרים אחרים  !
  .ת זו אינה מתאימה לפריטי אקריליתכני  !
  
  

   אינטנסיבי תכנית ספורט
היא אידיאלית לכבסים אשר לא זקוקים לייבוש . מסוג חליפות ספורט ומכנסי ספורט בעלי סימון תכנית זו ייעודית לייבוש בטוח של כבסים 

למרות שעשויה להימשך זמן רב יותר בהתאם לכמות וצפיפות הכבסים ולמהירות הסיבוב , דקות 80 -אורכת כ, ג"ק 4מתאימה לכבסים עד . מלא
  .אנו ממליצים להפוך את הכבסים על צידם הפנימי לפני ייבושם. ב השטיפהבמהלך סב

  

  תכנית ספורט קל 
היא אידיאלית לכבסים אשר לא זקוקים לייבוש . תכנית זו ייעודית לייבוש בטוח של כבסים מסוג חליפות ספורט ומכנסי ספורט בעלי סימון 

למרות שעשויה להימשך זמן רב יותר בהתאם לכמות וצפיפות , דקות 70 -רכת כאו, ג"ק 4מתאימה לכבסים עד . מלא או שדורשים גיהוץ
  אנו ממליצים להפוך את הכבסים על צידם הפנימי לפני ייבושם. הכבסים ולמהירות הסיבוב במהלך סבב השטיפה

  
  תכנית נעלי ספורט 
  .סיבובים 400במהירות מינימאלית של , ן את הנעלייםחובה לשטוף ולסובב לפני כ. 37-46נעלי ספורט במידה תכנית זו ייעודית לייבוש 

, הוציאו את המסנן ממקומו. אחרת המייבש עלול להיפגם כתוצאה מייבוש הנעליים בתוף, מתלה מיוחד לנעליים מסופק וחובה להשתמש בו
  .ומקמו בו את מתלה הנעליים, בחלקו הקדמי של המייבש

  .וסוליות הנעליים פונות קדימה, כניסו את קצות הנעליים כאשר הן פונות כלפי מטהולאחר מכן ה, הניחו את שרוכי הנעליים בתוכן
  .הפעילו מחדש את התכנית, במידה והנעליים אינן מיובשות במלואן בסיום התכנית. זמני הייבוש משתנים בהתאם לסוג וצורת הנעליים

הוציאו , עם סיום התכנית. ליים עשויות חומרים סינתטיים או חבל בלבדיש לייבש נע. ל או נורות מהבהבות בתוכן'אין לייבש נעליים בעלות ג  !
  .את מתלה הנעליים והחזירו את המסנן למקומו

  

  רענון 
  .דקות 20 - היא אורכת כ. תכנית קצרה המיועדת לרענון בדים וכבסים באמצעות פליטה של אויר קר

  .יםהיא אינה מיועדת לכבסים רטוב, היות שזו אינה תכנית ייבוש  !
  

  )דקות 150 – 120 – 90 – 60 – 30(סבב ייבוש מתוזמן 
היא אידיאלית לייבוש כבסים לחים . ניתן להשתמש בתכנית זו במקום תכניות אוטומטיות כאשר אתם מעוניינים להגדיר את משך סבב הייבוש

  .בהגדרת חום נמוך או כמות קטנה של כבסים
הדקות האחרונות  10 -סבב ייבוש קל מופעל ב). ראו טבלה(לת הכבסים ולסוגי הבדים לייבוש יש לבחור במשך סבב ייבוש מתוזמן בהתאם לקיבו

  .של התכנית
  .במידה וזמינה, בחרו באפשרות חום גבוה יותר, לקיבולת גדולה יותר של כבסים  !
  

  כבסים  בדים
  ג"ק 6-8  ג"ק 4-5  ג"ק 3  ג"ק 2  ג"ק 1

  דקות 150או  120  דקות 90או  60  דקות 90או  60  קותד 60או  30  דקות 60או  30  חום גבוה –כותנה 
  -  -  דקות 90או  60  דקות 60או  30  דקות 60או  30  חום נמוך –סינתטי 
  -  -  -  דקות 90או  60  דקות 60או  30  חום נמוך  -אקלירי 

  
  

  אפשרויות
  .לכםאפשרויות מאפשרות לכם לבצע התאמה אישית של התכנית שנבחרה בהתאם לצרכים האישיים ש

  

   השהית התחלה
לחצו על הלחצן מספר פעמים להכנסת משך . שעות 9- עד ל) ראו תכניות ואפשרויות(באפשרותכם להשהות את התחלתן של תכניות מסוימות 

  .ודאו כי מיכל המים ריק והמסנן נקי, לפני הגדרת התחלה מושהית. זמן ההשהיה הרצוי



 

   קמט אחרי- לא
למניעת היווצרות קמטים בכבסים במידה , ובב את הכבסים במרווחי זמן לאחר השלמת סבב הייבוש הקרהתוף מס, עם בחירה באפשרות זו

  .נורית החיווי מוארת, במהלך שלב זה. ואינם מוצאים מיד בתום התכנית
  
  

  קמט לפני - לא
למניעת , השהית ההתחלה התוף מסובב את הכבסים במרווחי זמן במהלך', התחלה מושהית'עם בחירה באפשרות זו בנוסף לאפשרות 

  .היווצרות קמטים
  

  חום גבוה 
התכנית המתוזמנת מוגדרת מראש . לחיצה על לחצן זה מגדירה ייבוש בחום גבוה ונורית החיווי מעל לחצן זה מוארת, עם בחירה במשך הייבוש

  .לחום נמוך
  ).ראו תכניות ואפשרויות(לא כל האפשרויות זמינות בכל התכניות   !
  
  

  תפתיחת הדל
  :כמו כןמייבש הכביסה מפסיק לפעול ו, כאשר התכנית מופעלת ))START/PAUSE(השהיה /אישוראו לחיצה על לחצן (עם פתיחת הדלת 

 .מהבהב בצבע כתום) START/PAUSE(השהיה /אישורלחצן  •
זור תכנית התחלה לאח) START/PAUSE(השהיה /יש ללחוץ על לחצן אישור. הספירה לאחור ממשיכה, כאשר התחלה מושהית מופעלת •

 .אחת מנוריות החיווי של התחלה מושהית מהבהבת לאיתות כי משך ההשהיה החל. מושהית
נוריות חיווי התקדמות הסבב מאותתות על השלב הנוכחי ונוריות . לאחזור התכנית) START/PAUSE(השהיה /יש ללחוץ על לחצן אישור •

 .ארות בצבע ירוקמפסיקות להבהב ומו) START/PAUSE(השהיה /חיווי אישור
 .מפעילה מחדש את התכנית מתחילתה) START/PAUSE(השהיה /לחיצה על לחצן אישור. התכנית מסתיימת, קמט- במהלך שלב אל •
. מהבהבת בצבע ירוק) START/PAUSE(השהיה /סיבוב חוגת בחירת התכניות מאפשרת בחירה של תכנית חדשה ונורית חיווי אישור •

השהיה /לחצו על לחצן אישור. במידה והם יבשים מספיק לשם כך, רה בתכנית ייבוש של כבסים קריםניתן להשתמש בפעולה זו לבחי
)START/PAUSE (להתחלת התכנית החדשה. 

  
השהיה /לחצו על לחצן אישור, כאשר אספקת החשמל חוזרת; כבו את המכשיר ונתקו מאספקת החשמל, במקרה של קצר חשמלי: הערה

)START/PAUSE (התכנית להמשך פעולת.  
  
  

  כבסים
  
  

  מיון כבסים
 .בבטחה, בדקו את הסמלים על תוית הבגד של הכבסים השונים על מנת לודא כי ניתן לייבש אותם במייבש כביסה •
 .מיינו את הכבסים בהתאם לסוגי הבדים השונים •
 .רוקנו את כיסי הבגדים וודאו שאין כפתורים רופפים •
 .סגרו רוכסנים וווים ואבטחו חגורות וחוטים מבלי להדק אותם •
 .פרסו כבסים על מנת לוודא אי הצטברות של מים בתוכם •
  
  .אין להכניס למייבש הכביסה כבסים נוטפים מים  !
  

  קיבולת מרבית של כבסים
  .אין להכניס לתוף כמות העולה על הקיבולת המרבית

  :מצב יבשב, הערכים הבאים מתייחסים למשקל כבסים
  ג לכל היותר"ק 8: סיבים טבעיים
  ג לכל היותר"ק 3: בדים סינתטיים

  
  .שכן פעולה זו עלולה לפגום בביצוע הייבוש, אין להכניס לתוף כמות העולה על הקיבולת המרבית  !
  



 

  משקל אופייני
  'ג 1000= ג "ק 1: שימו לב

  
  בגד

  'ג 150  כותנה  חולצת בד
  'ג 100  אחר  

  'ג 500  כותנה  שמלה
  'ג 350  אחר  
  'ג 700    ינס'ג

  'ג 1,000    חיתולי בד 10
  'ג 300  כותנה  חולצה רגילה

  'ג 200  אחר  
  'ג 125    שירט-טי
  

  טקסטיל ביתי
  'ג 1,500  כותנה  )זוגית(ציפה 

  'ג 1,000  אחר  
  'ג 700    מפה גדולה
  'ג 250    מפה קטנה

  'ג 100    מפת תחתית
  'ג 700    מגבת גוף

  'ג 350    מגבת ידיים
  'ג 500    מצעים זוגיים
  'ג 350    מצעי יחיד

  
  . יש לבצע סבב ייבוש נוסף, במקרה כזה. האחרון עשוי להיות לח גם לאחר תום סבב הייבוש, בעת שילוב בדים סינתטיים ובדי כותנה

  .כו המייבש אינו מייבש את הכבסיםבמהל, הדקות האחרונות 10 -זכרו כי שלב הייבוש הקר נמשך ב, בעת הגדרת משך סבב הייבוש: הערה
  

  תויות טיפול בכבסים
  :לפניכם הסימנים הנפוצים ביותר. לייבוש, בפרט בעת הכנסתם לראשונה למייבש הכביסה, יש תמיד לבדוק את תויות הטיפול בכבסים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :כבסים אשר אינם מותאמים לייבוש במייבש כביסה
וכל סוג של חומר , )PVCאו חליפות ספורט עשויות , ריפודים, כריות(או רצועת כיסוי פלסטיק , חומרים דומים פריטים המכילים חלקי גומי או •

 ).מגבות משומשות המכילות תרסיסי שיער(דליק או שמכיל חומר דליק 
 ).סוגים מסוימים של וילונות ובדים(סיבי זכוכית  •
 .פריטים אשר עברו ניקוי יבש בעבר •

 .עקבו אחר ההנחיות במדויק. אשר יש לכבס באמצעות מוצרים ביתיים מיוחדים) 'כבסים מיוחדים'( פריטים בעלי סימון  •
 להפריעאשר מתרחבים בעת הייבוש ועלולים ) וכן הלאה, כיסויי מיטה גדולים, ריפודים, כריות, שקי שינה, וילונות(פריטים בעלי נפח גדול  •

 .לזרימת האוויר בתוך מייבש הכביסה
  

  וחדיםפריטים מי
  

יש להימנע מייבוש לפרקי . בעת שימוש בחום גבוה, חובה לייבש תוך תשומת לב רבה) אוריון וכדומה(פריטים אקריליים : שמיכות וכיסויי מיטה
  .זמן ממושכים

  
  .המסופקות על ידי היצרן, יש לקרוא את הנחיות הייבוש: בגדים מקומטים או בעלי קפלים

  
אין . יש להסיר כמה שיותר מתמיסת העמילן לפני הכנסת הפריטים למייבש. לוב עם פריטים לא מעומלניםאין לייבש בשי: בגדים מעומלנים

  .פעולה זו מונעת מצב זה –' עייפים'עמילן הופך לאבקה ומותיר את הבגדים : לייבש יתר על המידה
  
  

  זמני ייבוש
  :משכי הזמן הם משוערים ויכולים להשתנות בהתאם לנתונים הבאים

 .מגבות ופריטים עדינים סופגים כמות רבה של מים: מים המוכלת בפריטים לאחר סבב הסחיטהכמות ה •
 .אך בעלי מרקם ועובי שונים יכולים לדרוש משכי זמן שונים של ייבוש, פריטים מאותו סוג בד: בדים •
 .פריטים בודדים וכבסים קטנים עשויים לדרוש זמן רב יותר של ייבוש: כמות כבסים •

 ניתן לייבש במייבש כביסה

 אין לייבש במייבש כביסה

 חום גבוה –מייבש כביסה 

 חום נמוך –מייבש כביסה 



 

פריטים אשר דורשים ייבוש מלא ניתן להשאיר למשך זמן . ניתן להוציאם מהמייבש כאשר הם לחים, ה והכבסים מיועדים לגיהוץבמיד: ייבוש •
 .רב יותר

 .הגדרות החום •
 .כך משך הייבוש ארוך יותר, ככל שטמפרטורת החדר נמוכה: טמפרטורת החדר •
אנו ממליצים להוציא פריטים אלו ולהחזירם למייבש לאחר . ליך הייבושפריטים בעלי נפח גדול יותר דורשים טיפול מיוחד במהלך תה: נפח •

 .חזרו על פעולה זו מספר פעמים במהלך סבב הייבוש: ניעור
  

  .אין לייבש פריטים יתר על המידה!      
  .כל הבדים כוללים לחות טבעית המסייעת לשמור עליהם רכים ואווריריים

  
  .ת ייבוש חופשי בארוןמשכי הייבוש המפורטים מתייחסים לתכניו

  .המשקלים מתייחסים לפריטים יבשים
  

  זמני ייבוש אוטומטי
  

  כותנה
  חום גבוה

  ד"סל 800-1000זמני ייבוש לאחר סבב שטיפה במהירות 
  כמות מלאה          חצי כמות    
  ג"ק 8  ג"ק 7  ג"ק 6  ג"ק 5  ג"ק 4  ג"ק 3  ג"ק 2  ג"ק 1

  דקות 130-150  דקות 120-140  דקות 95-20  דקות 80-90  תדקו 70-80  דקות 55-70  דקות 40-55  דקות 30-40
  סינתטי

  חום נמוך
  זמני ייבוש לאחר סבב שטיפה במהירות נמוכה

    כמות מלאה  חצי כמות
  ג"ק 3  ג"ק 2  ג"ק 1

  דקות 70-90  דקות 50-70  דקות 40-50
  אקלירי

  חום נמוך
  זמני ייבוש לאחר סבב שטיפה במהירות נמוכה

  לאהכמות מ  חצי כמות
  ג"ק 2  ג"ק 1

  דקות 55-75  דקות 40-60
  
  

  אזהרות והמלצות
  
המידע הבא מסופק מטעמי בטיחות ולפיכך חובה לקרוא אותו . מכשיר זה מיועדת ומיוצר בהתאם לתקנות בטיחות בינלאומיות עדכניות !

  .בקפידה
  

  הוראות בטיחות כלליות
 .פגיעה בכבסים כתוצאה מטמפרטורות גבוהות מדי-על מנת להבטיח אי )סבב קירור(חלקו האחרון של סבב הייבוש פועל ללא חום  •
, חושי או שכלי או נעדרי הידע והניסיון בשימוש במכשיר זה, בעלי ליקוי פיזי) לרבות ילדים(מייבש כביסה זה אסור בשימוש על ידי אנשים  •

 .מםאלא אם נמצאים בפיקוח או שקיבלו הנחיות שימוש מתאימות מאדם האחראי על שלו
 .מייבש זה מיועד לשימוש ביתי ולא מקצועי בלבד •
 .אין לגעת במכונה יחפים או בידיים או רגליים לחות או רטובות •
 .יש לאחוז בתקע ולמשוך כלפי חוץ. אין למשוך את הכבל החשמלי בעת הוצאת המכשיר מהחשמל •
יש לשמור על דלת המכשיר . יר ולנתקו מהחשמליש לכבות את המכש, לאחר השימוש. יש להרחיק ילדים מהמכונה כאשר היא פועלת •

 .סגורה למניעת משחק של ילדים במכשיר
 .חובה לפקח על ילדים על מנת לודא כי אינם משחקים במכשיר •
 ).ראו התקנה(אין לחסום את פתחי כניסת ויציאת האוויר של המכשיר . יש להתקין את המכשיר באופן תקין ולוודא אוורור הולם •
 .שכן זרימת האוויר מתחתיו עלולה להיחסם, מש במכשיר על גבי שטיח גבוהאין לעולם להשת •
 .ודאו שהמייבש ריק לפני הכנסת כבסים •

 .אין לגעת בו כאשר המכשיר בפעולה. חלקו האחורי של המייבש עשוי להתחמם במידה רבה  •
 ).תחזוקהראו (מיכל המים והמעבה אינן מונחים היטב במקומם , אין להשתמש במייבש כאשר המסנן •
 .הוסיפו אותו לשטיפה האחרונה בסבב מכונת הכביסה. אין להשתמש במרכך כביסה נוזלי במייבש •
 ).ראו קיבולת מרבית של כבסים(אין להעמיס את המייבש יתר על המידה  •
 .אין להכניס פריטים ספוגים במים •
ייבוש כבסים אשר לא כובסו במים עלול . בחיטה בלבדונשטפו ועברו סיבוב , ניתן לייבש פריטים אשר כובסו במים ואבקת כביסה בלבד •

 .לגרום לשריפה
 ).ראו כבסים(יש תמיד לקרוא את ההנחיות הרשומות על תווית הטיפול בבגד בקפידה  •
 .אין לייבש במייבש הכביסה כבסים אשר עברו התערבות כימית •
, טרפנטין, מסירי כתמים, דלק, אלכוהול, אצטון, שמן בישול(אין לעולם לייבש במייבש הכביסה פריטים אשר היו במגע עם חומרים לקיחים  •

 .אלא אם נשטפו לפני כן במים חמים וכמות נוספת של אבקת כביסה, )ותרסיסי שיער, מסירי שעווה, שעווה



 

בדים , בעי מקלחתכו, פלסטיק, גומי, ספוג לטקס, כריות במילוי גומי ספוגי, כבסים המכילים מילוי גומי, אין לייבש במייבש הכביסה גומי •
 .פוליאתילן ונייר, מכנסי חיתול או תחתוני חיתול, עמידים במים

 ).סכנת התלקחות(בפרט מצתים , יש לרוקן כיסים •
 .אין לייבש במייבש כביסה פריטים בעלי נפח גדול במיוחד •
 .אין לייבש במייבש כביסה בדים אקריליים בטמפרטורה גבוהה •
 .ר מתאיםאין להשלים כל תכנית בשלב ייבוש ק •
 .אין לכבות את מייבש הכביסה כאשר בתוכו כבסים חמים •
 ).ראו טיפול ותחזוקה(יש לנקות את המסנן לאחר כל שימוש  •
 ).ראו טיפול ותחזוקה(יש לרוקן את מכיל המים ולהחזירו למקומו לאחר כל שימוש  •
 ).ראו טיפול ותחזוקה(יש לנקות את יחידת המעבה באופן קבוע  •
 .ת מוך סביב המייבשאין לאפשר הצטברו •
 .שכן פעולה זו עלולה לפגום במכשיר, יש להימנע מטיפוס על המייבש •
 ).ראו התקנה(יש להישמע להנחיות בטיחות חשמל בכל עת  •
 ).תמיכהראו (יש לרכוש אביזרים וחלפים מקוריים בלבד  •
  .ם הוצאו זמן קצר לאחר סיום הייבוש ונתלו לפליטת החוםאלא אם כל הפריטי, אין לעולם לעצור את המייבש לפני סיום סבב הייבוש: אזהרה     !
  

   המכשיר ומחזור השלכתמידע בנושא 
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש ברכיבים ממוחזרים איכותיים לצורך צמצום עלויות , במסגרת המחויבות שלנו לשמירה על הסביבה

  .ולצמצום פסולת חומרים, עבור הצרכנים שלנו
 .מלאו אחר הוראות מקומיות לצורך שימוש חוזר באריזה: האריזה סילוק חומרי •
יש . לאחר מכן לחתוך את כבל אספקת החשמל של המכשיר, להסיר את הדלת ותקע החשמל, על מנת להקטין את הסיכון לפציעה של ילדים •

 .להשליך חלקים אלו בנפרש למניעת חיבור מכשיר זה לחשמל
  

 השלכת מוצרי חשמל ביתיים ישנים
. בנושא סילוק ציוד חשמלי אוסרת על השלכת מוצרי חשמל ביתיים במתקני איסוף פסולת רגילה EC/2002/96התקנות האירופאיות 

מכשירים ישנים יש לאסוף בנפרד על מנת לאפשר שחזור ומחזור של חומרים מהם מורכבים מכשירים אלה ולצמצם השלכות 
על גבי המוצר משמש תזכורת לכך שיש לסלק מכשיר זה בנפרד " פח אשפה"חוק של הסימון המ. בריאותיות שליליות לאדם ולסביבה

 .מפסולת רגילה
  . על הצרכנים ליצור קשר עם הרשות המקומית או החנות לקבלת מידע בנוגע לסילוק נכון של מכשירים ישנים אשר בבעלותם   

  
  

  חיסכון באנרגיה ושמירה על הסביבה
). בחרו באפשרות סחיטה, במידה ונשטפו לפני כן במכונת כביסה(למניעת הצטברות מים ככל האפשר  פרסו כבסים לפני הכנסתם למייבש •

 .פעולה זו מבטיחה חיסכון באנרגיה במהלך פעולת הייבוש
פריטים בודדים וכבסים קטנים עלולים לדרוש משכי ייבוש : לחיסכון באנרגיה, יש תמיד להשתמש במייבש עבור קיבולת מלאה של כבסים •

 .רוכים יותרא
 ).ראו תחזוקה(נקו את המסנן בסיום כל סבב ייבוש לחיסכון באנרגיה ולצמצום עלויות  •
  
  

  טיפול ותחזוקה
  

  ניתוק החשמל
 .נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ובעת פעולות ניקוי ותחזוקה     !
  

  לאחר כל סבב ייבושמסנן הניקוי 
על ידי , נקו את המסנן לאחר סיום פעולת הייבוש. תפקידו הוא לאסוף מוך הנוצרים בתהליך הייבוש: המסנן הוא רכיב החיוני למייבש הכביסה

משכי הייבוש : זרימת האוויר בתוך המייבש נפגמת במידה רבה, במידה והמסנן נסתם. שטיפתו תחת מים זורמים או ניקויו באמצעות שואב אבק
  .מייבש הכביסה עלול להינזק, מעבר לכך. להעלולים להתארך במידה ניכרת וצריכת האנרגיה עו

  ).ראו תמונה(המסנן ממוקם בקדמת אטם המייבש 
  :להסרת המסנן

 ).ראו תמונה(משכו את ידית הפלסטיק של המסנן  .1
 .הסירו את המוך והחזירו היטב למקומו .2

  .ודאו כי המסנן מיושר לאטם המייבש
  
 .במקומואין להשתמש במייבש כאשר המסנן לא מונח היטב      !
  
  
  
  
  
  



 

  לאחר כל סבב ייבוש בדיקת התוף
  .אשר עשויות להישאר בתוך התוף) ממחטות(סובבו ידנית את התוף להוצאת פריטים קטנים 

  
  ניקוי התוף

  .חלד לניקוי התוף- צמר פלדה או חומרי ניקוי מפלדת אל, הימנעו משימוש בחומרים ממרטים     !
פס צבע זה אינו . או חומרי ניקוי כגון מרככי כביסה/הוא יכולה להיגרם משילוב של מים ו: חלד- אלפס צבע עשוי להופיע על משטח תוף פלדת ה

  .משפיע על תפקוד מייבש הכביסה
  

  לאחר כל סבב ייבוש ריקון מיכל המים
  .ולאחר מכן החזירו אותו למקומו, שלפו את מיכל המים ורוקנו אותו לכיור או פתי ניקוז מתאים אחר

  .כי מיכל המים ריק לפני התחלת סבב ייבוש חדש יש תמיד לוודא
  

  ניקוי יחידת המעבה
 .ולהסיר ממנה שאריות מוך על ידי שטיפת צידו האחורי של המעבה במים קרים) ברמה חודשית(יש להסיר את יחידת המעבה באופן קבוע  •

  :שליפת המעבה
 .נתקו את המייבש מאספקת החשמל ופתחו את הדלת .1
ולאחר מכן משכו את , מעלות נגד כיוון השעון 90פתחו את נעילת שלושת התופסנים על ידי סיבובם , )ראו תמונה(פתחו את מכסה המעבה  .2

 .הידית לשליפת המעבה
 .תוך וידוא כי התופסנים מונחים היטב במקומם, נקו את משטח האטמים והחזירו את היחידה כאשר החצים פונים כלפי מעלה .3
  

  ניקוי המייבש
 .קי המתכת החיצוניים ורכיבי הפלסטיק והגומי באמצעות מטלית בד רכה לחהניתן לנקות את חל •
מכבר . באמצעות שואב אבק להסרת מוך או אבק אשר עלולים להצטבר) אחת לשישה חודשים(נקו את רשת כניסת האוויר באופן קבוע  •

 .י פעםמד, באמצעות שואב אבק, הסירו שאריות מוך מחלקו הקדמי של המעבה ומאזור המסנן, לכך
  .אין להשתמש בחומרים ממיסים או ממרטים     !
  .המייבש כולל רכיבים אשר אינם דורשים שימון     !
  ).תמיכהראו (בדיקה של המייבש צריכה להיעשות על ידי טכנאי מורשה על מנת להבטיח פעולה תקינה של הרכיבים המכניים והאלקטרוניים     !
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ברז

 אחורי

 יחידת מעבה

 מסנן
 מיכל מים

 פתח כניסת אוויר

 מכסה מעבה

 תופסנים ידית

 יחידת מעבה

 קדמי



 

  פתרון בעיות
  

  ).תמיכהראו (היעזרו בהצעות פיתרון בעיות המופיעות מטה לפני פנייה למרכז תמיכה טכנית , אם אתם חושבים שהמכשיר אינו פועל כהלכה
  

  פתרונות אפשריים/ סיבות   בעיה
 .או שאין מספיק מגע חשמלי, המכשיר אינו מחובר לשקע החשמל •  .המייבש אינו פועל

 .אספקת חשמל בבית אין •
 .נסו לחבר מכשיר אחר לשקע חשמל זה. הנתיך נשרף •
נסו לחבר את תקע המייבש ישירות , במידה ונעשה שימוש בכבל מאריך •

 .לשקע החשמל
 .הדלת אינה סגורה היטב •
 ).ראו הפעלת סבב ייבוש(התכנית לא נבחרה היטב  •
ראו הפעלת סבב (לא נלחץ ) START/PAUSE(השהיה /לחצן אישור •

  ).יבושי
 ).ראו תכניות ואפשרויות(הוגדרת השהית התחלה  •  .סבב הייבוש אינו מתחיל לפעול

ההתחלה מושהית לזמן ; נלחץ) START/PAUSE(השהיה /לחצן אישור •
השהיה /אין ללחוץ על לחצן אישור; המתינו עד להתחלת סבב הייבוש. קצר

)START/PAUSE( ,ינו אחרת המייבש עובר למצב השהיה וסבב הייבוש א
  .מתחיל

 ).ראו טיפול ותחזוקה(המסנן לא נוקה  •  .זמני הייבוש ארוכים מדי
ראו טיפול (נורית ריקון מיכל מים מהבהבת  –יש לרוקן את מיכל המים  •

 ).ותחזוקה
 ).ראו טיפול ותחזוקה(יש לנקות את המעבה  •
 ).ראו תכניות ואפשרויות(הגדרות החום אינן מתאימות לסוג הבד לייבוש  •
 ).ראו כבסים(ייבוש לא נכון לכבסים  נבחר משך •
טיפולו , ראו התקנה(רשת כניסת האוויר או פתחי האוויר האחוריים חסומים  •

 ).תחזוקה
 ).ראו כבסים(הפריטים רטובים מדי  •
  ).ראו כבסים(המייבש מלא יתר על המידה  •

אך המייבש , נורית החיווי של ריקון מיכל מים מהבהבת
  .פעל לזמן קצר בלבד

אין להמתין עד . ניח כי מיכל המים לא רוקן לפני התחלת התכניתסביר לה •
אלא תמיד לבדוק ולרוקן אותו לפני , להופעת הסימן לריקון מיכל המים

  ).ראו תיאור המייבש(התחלת תכנית ייבוש חדשה 
אך מיכל המים אינו , נורית חיווי ריקון מיכל מים מוארת

  .מלא
מיכל מים מהבהבת כאשר מיכל המים נורית חיווי ריקון : פעולה זו תקינה •

משמע הדבר כי יש לרוקן א , אם נורית החיווי מוארת אך לא מהבהבת. מלא
  ).ראו תיאור המייבש(מיכל המים 

  
במידה ותכנית . שעות לכל היותר 4תכניות המייבש אורכות , מטעמי בטיחות!      .התכנית הושלמה אך הפריטים לחים מהצפוי

המייבש , את רמות הלחות הנדרשות במרווחי זמן אלו אוטומטית לא איתרה
בדקו את הנקודות הרשומות לעיל וחזרו על . משלים את התכנית ועוצר

ראו (צרו קשר עם התמיכה הטכנית , אם הפריטים עדיין לחים; התכנית
  ).תמיכה

השהיה מהבהבות ואחת /נוריות חיווי אפשרויות ואישור
בי ייבוש מוארות ללא מנוריות החיווי של תחזוקה או של

  .הבהוב

לאחר מכן נקו את המסנן , כבו את המכשיר ונתקו מאספקת החשמל •
, החזירו את המכשיר לשקע החשמל). ראו טיפול ותחזוקה(והמעבה 

 .הפעילו את המכשיר והתחילו תכנית נוספת
  .צרו קשר עם התמיכה הטכנית, אם הבעיה ממשיכה

שונות המייבש משמיע רעשים במהלך הדקות הרא
  .לפעולתו

אם הרעשים . בפרט לאחר אי שימוש במכשיר לזמן רב, תופעה זו תקינה •
  .צרו קשר עם התמיכה הטכנית, ממשיכים במהלך כל סבב הייבוש

  
  

  תמיכה
  

  :לפני פנייה לתמיכה טכנית
 ).'פתרון בעיות'ראו (בדקו האם באפשרותכם לפתור את התקלה באופן עצמאי  •
 .ר וצרו קשר עם מרכז התמיכה הקרוב אליכםכבו את המכשי, במידה ולא •
  

  :לתמיכה פנייהבעת הכינו את המידע הבא לפניכם 
 כתובת ומיקוד, שם •
 מספר טלפון •
 סוג התקלה •
 תאריך הרכישה •



 

 ).MOD(דגם המוצר  •
 )S/N(המספר הסידורי של המוצר  •

  .מאחורי הדלת ,האחורי של מייבש הכביסה ובאפשרותכם למצוא פרטים אלו על לוחית פרטי המוצר בחלק
  

  השוואת תכניות
 .לבדיקה השוואתית EN61121תכניות מומלצות עבור  •
  

  קיבולת כבסים      תכנית לבחירה    )EN61121(תכנית 
  

  ג"ק 8      כותנה לייבוש ארון      סבב ייבוש כותנה
  

  ג"ק 8    כותנה לייבוש גיהוץ    ייבוש כותנה לגיהוץ
  

  ג"ק 3    סינתטי לייבוש ארון      בדים לטיפול קל
  
  
  .רשימה זו אינה רשימת אפשרויות התכניות המלאה: שימו לב     !
  
  
  

  חלפים
, ניסיון לתקן אותו בעצמכם או בעזרתו של אדם לא מוסמך עלול לפגום בבטיחותכם או בבטיחות אחרים. מייבש הכביסה הוא מכשיר מורכב

  .לפגום במכשיר או להסיר את אחריות היצרן עבורו
ואין להשתמש בהם לכל מטרה , חלפי המכשיר הינם ייעודיים עבורו בלבד. כנאי מורשה במקרה של תקלות במכשיריש תמיד ליצור קשר עם ט

  .אחרת
  
  

  :הבאות EECמכשיר זה עומד בהנחיות 
• 2006/95/EC )הנחיות מתח חשמל נמוך( 
• 89/336/EEC ,92/31/EEC ,93/68/EEC )הנחיות תאימות אלקטרומגנטית( 
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