
מייבש כביסה 
 TRKB 9751 דגם: 



2

תוכן עניינים

3הוראות בטיחות

6התקנה

8עצות חשובות

9חלקי המייבש

10לוח הבקרה

12תוכניות הייבוש

14תפעול

15סימוני כביסה

16תחזוקה ונקיון

20חיווי בעיות

22פתרון בעיות נפוצות



3

התקנה
מקמו את המייבש על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותו נגד 	 

רעידות. 

אין להתקין את המייבש על משטח רך כגון שטיח עם סיבים ארוכים.	 

אין להתקין את המייבש במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור. 	 
אם אין ברירה, חייבים להתקין בינהם משטח מבודד חום המצופה ברדיד 

אלומיניום בצד הפונה לתנור.

אין להתקין את המייבש בצמוד למקום אחסן חומרים דליקים.	 

מקמו את המייבש באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש וכו'(. 	 

מקמו את המייבש באופן שיישאר מרווח מתאים מכל צד שלו, לצרכי אוורור 	 
ותנודה. 

מקמו את המייבש בחדר בעל פתח איוורור )דלת או חלון( בשטח של מעל 	 
500 סמ"ר.

אין להתקין את המייבש מאחורי דלת העלולה לחסום את פתיחת דלת 	 
המייבש.

וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת 	 
הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מייבש זה כמצויין 

על גבי התוית שבגב המייבש. מומלץ קו מתח   נפרד מוגן על ידי מפסק 
הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 

הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם 
משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי 

של מייבש כביסה זה. 

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המייבש 	 
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המייבש משקע חשמל בידיים 

רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל 
עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק 

)מפסק( ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא ייחשף לטמפרטורה 	 
גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח 

אותו! יש לוודא שלא נלכד בין גוף המייבש לקיר.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות 	 
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות

תפעול
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המייבש ולשמור על 	 

החוברת לשימוש עתידי.

מייבש כביסה זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים 	 
גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מייבש כביסה זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר 	 
הוא מופעל בקרבת ילדים. 

השתמשו במייבש אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו 	 
בו התאמות לשימוש אחר.

אין להשאיר את המייבש פועל ללא השגחה ואין להפעילו באמצעות קוצב 	 
זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

 דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא לגרום נזק 	 
למייבש.

 יש לשים לב שהכביסה המיועדת לייבוש במייבש אינה כוללת פריטים דליקים. 	 
יש להקפיד לבדוק את כיסי הבגדים המוכנסים למייבש. למען הסר ספק, 

שימו לב שלא להכניס למייבש את הפריטים הבאים:

פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.  	 

בגדי עבודה או פריטים אחרים עם שאריות גריז, שמן וכו' שלא "ירדו בכביסה".   	 

מטליות או פריטים אחרים עם שאריות אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, טרפנטין, 	 
שעווה, מסירי צבע, מסירי שעווה, מסירי לקה וכו'.  

פריטים שנוקו בכימיקאלים )כמו למשל, תכשירים המיועדים לניקוי יבש 	 
מקצועי(.

פריטים המכילים ניילון, גומי, גומי מוקצף )גום-אוויר( וכדומה. כמו למשל: 	 
כובעי רחצה, אריגים עמידים למים,  פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכריות עם 

מילוי מגומי מוקצף.  

אין להשתמש בחומרי בישום שאינם מתאימים לשימוש במייבש כביסה. 	 
השימוש בתכשירים לרענון פריטי לבוש במייבש כביסה הוא על אחריותכם 

בלבד. והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך. 

אין להפעיל את המייבש כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליו.	 

אין לתפעל את המייבש, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. 	 
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הוראות בטיחות

זהירות: במהלך הפעולה, חלקים במייבש עלולים  להיות חמים מאד.	 

אין לפתוח את המייבש תוך כדי פעולת הייבוש או מיד לאחריה. 	 

לפני פתיחת דלת המייבש, וודאו  שבורר התוכניות במצב "0". מומלץ גם 	 
לנתק את מייבש הכביסה מהחשמל.

תחזוקה
יש לכבות את המייבש ולנתקו מהחשמל לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.	 

נקו את המייבש מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.	 

לאחר כל מחזור ייבוש, נקו מוך וסיבים מאטם הדלת באמצעות מטלית לחה.	 

לאחר כל מחזור ייבוש, נקו מוך וסיבים מהמסנן. מוך עלול לחדור דרך 	 
המסנן, ולכן יש צורך לנקות את כל אזור המסנן )כולל מתחת למסנן( מעת 

לעת באמצעות מברשת, מטלית לחה או שואב אבק.

במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את מייבש הכביסה, נתקו אותו 	 
מהחשמל, צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בו. 

אם לא מתכוונים להשתמש במייבש הכביסה תקופה ארוכה, יש 
לנתקו מהחשמל, לנקותו ולנקז את עודפי המים!

השלכת המייבש
מייבש כביסה זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע 
על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין 
להתייחס למייבש כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 

המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת 

תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת 
המייבש, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המייבש לרשת 

החשמל. 
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הסרת האריזה ובדיקה 
בדקו שהמייבש לא ניזוקה בהובלה. במקרה של ספק, אל תשתמשו במייבש 	 

הכביסה עד לבירור מול המוכר או השירות. 

נא לשמור על חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, חלקי קלקר, וכו'( מחוץ להישג 	 
יד של ילדים כדי שלא לסכן אותם. 

אם המייבש נחשף לקור לפני ההתקנה, המתינו מספר שעות לפני הפעלתה 	 
בפעם הראשונה.

לפני הפעלה ראשונה
וודאו שמכל איסוף המים מוכנס פנימה עד 	 

הסוף והמסנן התחתון נמצא במקומו.

וודאו שמערכת צינורות הניקוז נמצאת 	 
במקומה.

עדיף לחבר את צינור לניקוז המים ישירות 	 
לביוב כדי להימנע מהצורך לרוקן את מכל 

המים בסופו של כל מחזור ייבוש. ראו בסעיף: 
"מערכת הניקוז".

התקנה
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אפשר להתקינו מתחת למשטח עבודה בתנאי שמאחריו תוצב רשת אוורור 	 
בגודל לפחות 45X8 ס"מ.

יש להתקין מרווחים בגב המייבש על גבי כיסוי המגן כדי לוודא שמירת רווח 	 
מתאים בגב ובצידי המייבש. סובבו אותם בכיוון השעון עד הסוף.  

התקנה
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עצות חשובות

שימו לב שלא להכניס למייבש פריטים מחומרים שאינם מתאימים )ר. סימון(. 
ביניהם: דברי צמר, משי, ניילון ופלסטיק, עור ודמוי עור ופריטים גדולים מדי כמו 

למשל שק שינה.
כדי למנוע זמן ייבוש ארוך מדי ובזבוז חשמל, הקפידו על הדברים הבאים:   

התקינו את המייבש בחלל מאוורר היטב.	 

וודאו שהכביסה נסחטה היטב לפני הכנסתה למייבש.   	 

טענו את המייבש בכמות הכביסה המרבית המומלצת בהתאם לתוכנית הייבוש 	 
שבשימוש. טעינת יתר גורמת לאיכות ייבוש ירודה ועלולה להשאיר קמטים.  

העומס הסביר הוא רק שליש עד חצי מקיבולת התוף! רצוי גם לא להכניס 
מספר פריטים גדולים יחד.

הצטברות שאריות במסנן הסיבים פוגעת ביעילות הייבוש מומלץ לנקותו לאחר 	 
כל הפעלה של מייבש הכביסה.

כדי לשמור על מייבש הכביסה, הקפידו על הדברים הבאים:

שימו לב לרוקן כיסים עוד לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה, מה שנשכח 	 
עלול לעשות נזק במייבש הן למכונה עצמה והן לפריטים האחרים כמו למשל: 

ממחטות נייר שמתפזרות או מטבעות מרעישים.

 שימו לב במיוחד לחלקי מתכת בבגדים כמו 	 
למשל: אבזמים וכפתורים גדולים שלא רק 

מרעישים במהלך פעולת הייבוש אלא גם הורסים 
אט אט את התוף. מומלץ להפוך בגדים שכוללים 

חלקי מתכת.

שימו לב לאופן הצבת המייבש. מקובל להניח מייבש 	 
עם פתח קדמי על מייבש כביסה עם פתח קדמי. 

אך רצוי לאבטח את המייבש כדי שלא יזוז ממקומו 
וייפול כתוצאה מתנודות מייבש הכביסה.

רוקנו את מכל איסוף המים לאחר כל הפעלה של 	 
מייבש הכביסה.
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חלקי המייבש

Aראש המייבש

Bמכל איסוף המים

Cפין מגע

Dדלת, לפתיחה משכו בידית, לסגירה דחפו בעדינות

Eמסנן מוך

Fמסנן תחתון

Gדש מסנן תחתון
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לוח הבקרה

בורר תוכניות הייבוש.

כפתור ונורית חיווי התחלת פעולה ועצירת פעולה רגעית.

נורית חיווי שצריך לנקות את המסנן.

נורית חיווי שצריך לרוקן את מכל איסוף המים.

נורית חיווי שצריך לנקות את המסנן התחתון.

חיווי משך הזמן שנותר עד לסיום תוכנית הייבוש.

הבהוב במהלך חישוב מחדש של משך הזמן שנותר.

חיווי הערכת צריכת החשמל הצפויה.
  

חיווי סיום פעולת תוכנית הייבוש.
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לוח הבקרה

חיווי הגנה מייבוש יתר כאשר נבחרה תוכנית בקרת לחות.

הייבוש לאחר בחירת תוכנית  כפתור בחירת אפשרות לשינוי רמת 
הייבוש.

לחיצה אחת על הכפתור מגבירה את רמת הייבוש, 
2 לחיצות מנמיכה את רמת הייבוש. 

3 לחיצות מחזירות לרמת ייבוש רגילה.

לפני התחלת הפעולה - איפוס אפשרויות נוספות שנבחרו.
במהלך הפעולה - איפוס תוכנית הייבוש וחזרה למצב בחירת 

תוכנית. בכל מקרה, יש ללחוץ על הכפתור מעל 3 שניות.

נעילת  )ולשחרור(  3 שניות להפעלת  זה מעל  יש ללחוץ על כפתור 
כפתורי המייבש בפני שימוש לא מורשה )ע"י ילדים(.

כפתור בחירת משך זמן הייבוש )עד שעתיים, בקפיצות של 10 דקות( 
.Drying Time - במצב תוכנית ייבוש ידנית

זו מתאימה רק  "פעולה מהירה". אפשרות  כפתור בחירת אפשרות 
לתוכניות בגדי כותנה במשקל עד 3.5 ק"ג לבגדים בגודל דומה.

כפתור בחירת אפשרות "נגד קמטים". אפשרות זו מתאימה למצב שבו 
הכביסה נותרת במייבש. תוף ימשיך להסתובב מידי פעם עד 12 שעות. 

זו  ניתן לבחור באפשרות  "ניעור עדין". לא  כפתור בחירת אפשרות 
במקביל לבחירת האפשרות "פעולה מהירה".

כפתור בחירת אפשרות "דחיית הפעלה" כך שתסתיים במועד רצוי. 
כל לחיצה על הכפתור, מאריכה את משך הזמן עד 24 שעות בקפיצות 

של שעה. לביטול, העבירו את בורר התוכניות למצב "0".
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תוכניות הייבוש

עבורתוכנית
הערכת זמןאפשרויות נוספות )הסמלים מבוארים בסעיף: "לוח הבקרה"(

רטוב 
מאד

מעט 
רטוב

נה
ת

כו
 

ייבוש מוחלט של בדי כותנה עבים/רב 
שכבתיים ומגבות שעדיין רטובים.

בדי כותנה או פשתן 

במשקל מרבי של 9 ק"ג

210180

ייבוש לאחסון בארון של בדי כותנה 
185160עבים/רב שכבתיים ומגבות.

ייבוש לאחסון בארון של בדי כותנה 
160135דקים שאינם מצריכים גיהוץ.

130110ייבוש בדי כותנה לפני גיהוץ.

תי
נט

סי
 

 

ייבוש לאחסון בארון של בדים 
סינטתיים עבים שעדיין רטובים.

בדים סינטתיים או 
מעורבים שלא מחייבים 

גיהוץ

במשקל מרבי 4.5 ק"ג

-9570

ייבוש לאחסון בארון של בדים 
7050-סינטתיים דקים ללא גיהוץ.

ייבוש בדי בדים סינטתיים לפני 
6045-גיהוץ.

חד
מיו

 

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גכביסה עדינה של בדים סינטתיים

8060-במשקל מרבי 3 ק"גכביסה מעורבת

10585-במשקל מרבי 3 ק"גבגדי ג'ינס, מכנסי עבודה וג'קטים

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גבגדי משי

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גבגדי ספורט

אוורור ורענון הכביסה במשך עד 30 אוורור בלבד
-30----דקות ללא חימום

’120 - ’10-ייבוש ידני ייבוש משלים
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עבורתוכנית
הערכת זמןאפשרויות נוספות )הסמלים מבוארים בסעיף: "לוח הבקרה"(

רטוב 
מאד

מעט 
רטוב

נה
ת

כו
 

ייבוש מוחלט של בדי כותנה עבים/רב 
שכבתיים ומגבות שעדיין רטובים.

בדי כותנה או פשתן 

במשקל מרבי של 9 ק"ג

210180

ייבוש לאחסון בארון של בדי כותנה 
185160עבים/רב שכבתיים ומגבות.

ייבוש לאחסון בארון של בדי כותנה 
160135דקים שאינם מצריכים גיהוץ.

130110ייבוש בדי כותנה לפני גיהוץ.

תי
נט

סי
 

 

ייבוש לאחסון בארון של בדים 
סינטתיים עבים שעדיין רטובים.

בדים סינטתיים או 
מעורבים שלא מחייבים 

גיהוץ

במשקל מרבי 4.5 ק"ג

-9570

ייבוש לאחסון בארון של בדים 
7050-סינטתיים דקים ללא גיהוץ.

ייבוש בדי בדים סינטתיים לפני 
6045-גיהוץ.

חד
מיו

 

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גכביסה עדינה של בדים סינטתיים

8060-במשקל מרבי 3 ק"גכביסה מעורבת

10585-במשקל מרבי 3 ק"גבגדי ג'ינס, מכנסי עבודה וג'קטים

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גבגדי משי

8570--במשקל מרבי 2.5 ק"גבגדי ספורט

אוורור ורענון הכביסה במשך עד 30 אוורור בלבד
-30----דקות ללא חימום

’120 - ’10-ייבוש ידני ייבוש משלים

תוכניות הייבוש
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מיינו את הכביסה לפי סוג )עובי הבד, סוג הבד, מידת הייבוש הדרושה . 1
לו ורגישותו לניעור(, בדקו שכיסי הבגדים ריקים והכניסו בזהירות את 

הכביסה למייבש. אל תעמיסו יותר מדי - שימו לב לקיבולת המומלצת 
עבור כל תוכנית. עומס יתר יפגע ביעילות הייבוש.

וודאו שהמסנן ומחליף החום נקיים ומכל איסוף המים ריק וסגרו היטב . 2
את הדלת - וודאו שהסגירה הרמטית!

חברו את המייבש לחשמל ובחרו בתוכנית הייבוש הרצויה. חיווי  . 3
מהבהב.

הפעילו אפשרויות נוספות על פי הצורך ולחצו על כפתור  כדי . 4
להתחיל בתוכנית הייבוש. אם לא תלחצו עליו, תוך דקות אחדות 

המייבש יכבה.

לשינוי תוכנית הייבוש, העבירו קודם את בורר תוכניות למצב: "0".. 5

, המתינו לפחות 5 דקות לפני . 6  לאחר שהתחילה, לחצו על כפתור 
פתיחת הדלת, אם צריך, שנו תוכנית או/ו אפשרויות נוספות, סגרו את 

. הדלת ולחצו שוב  על כפתור 

בסיום תוכנית הייבוש )על הצג מופיעה הכתובית “End”(, פתחו את . 7
דלת המייבש והוציאו את הכביסה. העבירו את בורר תוכניות הייבוש 

למצב "0" ונתקו את המייבש מהחשמל. השאירו את דלת המייבש "חצי 
פתוחה" לאיוורור. 

תפעול
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סימוני כביסה

גיהוץ 
בחום נמוך גיהוץ 

ללא אדים

אסור לגהץ

גיהוץ 
בחום בינוני

גיהוץ 
בחום גבוה

ללא חום אל קמט
ללא חום

בד עדין
ללא חום

לא למייבש

חום נמוך אל קמט
חום נמוך

בד עדין
חום נמוך

לתלות לייבוש

חום בינוני אל קמט
חום בינוני

בד עדין
חום בינוני

לתלות רטוב

להניח לייבוש

חום גבוה

ייבוש

גיהוץ
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ונקיון תחזוקה 

כללי
יש לכבות את המייבש ולנתקו מהחשמל לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.	 

נקו את המייבש מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.	 

רוקנו את מכל איסוף המים לאחר כל הפעלה של מייבש הכביסה.	 

לאחר כל מחזור ייבוש, נקו מוך וסיבים מאטם הדלת והמסנן באמצעות 	 
מטלית לחה.

אם לא מתכוונים להשתמש במייבש תקופה ארוכה, יש לנתקה 	 
מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!

ניקוי המסנן
לאחר כל מחזור ייבוש, או כאשר נורית חיווי "מסנן" נדלקת, פרקו את המסנן 

ממקומו )איור A( ונקו ממנו מוך וסיבים באמצעות היד או הברשה במברשת רכה 
)איור B(. מוך עלול לחדור דרך המסנן, ולכן יש צורך לנקות את כל אזור המסנן 

)כולל מתחת למסנן( מעת לעת באמצעות מברשת, מטלית לחה או שואב אבק. 
צורת המסנן עשויה להשתנות מדגם לדגם.
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ונקיון תחזוקה 

ניקוי המסנן התחתון

פתחו את דש המסנן התחתון . 1
ומשכו אותו החוצה באמצעות 

הידית.

פתחו את המסנן בהרמת . 2
לשונית המסגרת שלו.

הוציאו את הספוג מהמסנן.. 3

הסירו מהספוג את המוך . 4
והסיבים ביד ואחר כך שטפו 

אותו במים.

הסירו משאר חלקי המסנן את . 5
המוך והסיבים ביד או בשטיפה 

או באמצעות מברשת רכה.

החזירו את הספוג לתוך . 6
המסנן.

התקינו את מסגרת המסנן . 7
חזרה למקום תוך הכנסת 

לשונית המסגרת שלו למקומה. 
הקפידו שהספוג לא יילחץ.

נקו את כל פנים בית המסנן . 8
התחתון ביד או במטלית לחה 

או בשואב אבק.

הכניסו את המסנן התחתון . 9
חזרה למקומו ואחר כך קפלו 

מטה את הידית כדי לנעול 
אותו.

הכניסו את  הדש חזרה . 10
למקומו.
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ונקיון תחזוקה 

מערכת הניקוז
המייבש יכול להיות מחובר ישירות לביוב כדי להימנע מהצורך לרוקן את
מכל המים לאחר כל מחזור ייבוש. הנח סמרטוט מתחת כדי לאסוף מים

שדלפו.

1. נתקו את הצינור הממוקם 
בחלק האחורי העליון של 

המייבש.

3. חברו את הצינור למערכת 
הביוב בנקודה שאינה גבוהה 

מהרצפה ביותר ממטר. 
הקפידו שקצהו לא יטבול 

במי הביוב ושלא יתפתל או 
יתכופף בצורה חדה.

2. נתקו את הצינור מכיסוי המגן 
האחורי.
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ונקיון תחזוקה 

החלפת כיוון הדלת
ניתן להחליף את כיוון פתיחת הדלת 
כדי להנמיך את ידית הפתיחה שלה.

פתחו את הדלת.. 1

סובבו ב-90 מעלות את פין . 2
המגע שבחלק העליון של 
הדלת ושלפו אותו החוצה.

פרקו את מנגנון נעילת הדלת . 3
בשחרור 2 הברגים שמעליו 

ומתחתיו.

לחצו עם מברג על הכפתור . 4
הקטן שמעל מנגנון נעילת 

הדלת כדי להזיזו מעלה ומשכו 
אותו כלפיכם החוצה.

הבריגו החוצה את 2 ברגי . 5
הדלת וחברו אותה בכיוון הפוך 
באמצעות הרגת הברגים חזרה 

)הקפידו לכוונם אופקית שלא 
לנקב את אטם הדלת(. הרכיבו 

את מנגנון נעילת הדלת בצד 
השני לצד בו היה קודם תוך 

לחיצה פנימה לחור והנמכה עד 
שהכפתור הקטן ינעל במקומו. 

הבריגו חזרה את 2 הברגים 
שמעל ומתחת מנגנון נעילת 

הדלת ואת פין המגע.
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חיווי בעיות

מה לעשות?מצב הנוריותהחיווי

F01.נא לפנות לתחנת שרות

F02.נא לפנות לתחנת שרות

F03.נא לפנות לתחנת שרות

F04.נא לפנות לתחנת שרות

F05

כבו ונתקו מהחשמל. ודאו 
שהטמפרטורה בין 5 ל-35 

מעלות. המתינו שעה והפעילו 
שוב.

F06

F07
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חיווי בעיות

F10 - 22

כבו ונתקו מהחשמל. ודאו 
שהטמפרטורה בין 5 ל-35 
מעלות. המתינו 30 דקות 

והפעילו שוב.

נורית התחלה מהבהבת פעמיים עם הלחיצה 
על כפתור התחלה

ודאו שהדלת סגורה היטב 
ושהמסנן התחתון "יושב" טוב 

במקומו. 

נורית מחליף חום מהבהבת פעמיים עם 
הלחיצה על כפתור התחלה

ודאו שהמסנן התחתון "יושב" 
טוב במקומו. 

 - נורית דולקת - נורית כבויה  נורית מהבהבת

בכל מקרה שהבעיה נמשכת, פנו לתחנת שרות!
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פתרון בעיות נפוצות

מה לבדוק?הבעיה

הייבוש מתארך 
והכביסה אינה 

יבשה.

נבחרה תוכנית מתאימה?	 

הכביסה נסחטה במכונת הכביסה?	 

המסנן סתום?	 

המסנן התחתון סתום?	 

טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי?	 

התוכנית הסתיימה עד תומה?	 

נבחרה אפשרות "ניעור עדין" לכמות כביסה גדולה 	 
מדי?

כביסה מעורבת לא מתאימה )כותנה עם סינטתי(?	 

מייבש הכביסה 
אינו פועל )לאחר 

הפסקת חשמל 
יש ללחוץ שוב על 

.)Start כפתור

התקע מחובר טוב לשקע?	 

חשמל מגיע לשקע?	 

הדלת סגורה טוב? 	 

נבחרה תוכנית ייבוש?	 

נבחרה אפשרות "דחיית הפעלה"?	 

האם כפתור התחלת הפעולה - Start נלחץ?	 

נוריות חיווי דלוקות?	 

נדלקה נורית חיווי 
מסנן, מכל איסוף 

מים או מחליף חום.

המסנן מלוכלך?	 

מכל איסוף המים מלא או לא "יושב" טוב במקומו?	 

המסנן התחתון מלוכלך או לא "יושב" טוב במקומו?	 
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פתרון בעיות נפוצות

טיפות מים מתחת 
למייבש.

המסנן התחתון לא "יושב" טוב במקומו?	 

נותרו סיבים או מוך במחליף החום?	 

נותרו סיבים או מוך על אטם הדלת?	 

מכל איסוף המים מלא?	 

המייבש לא מפולס?	 



העדכונים החמים 
ביותר עכשיו 

באפליקציית ניופאן

רוז’נסקי 14, א.ת. חדש, ראשל”צ
www.newpan.co.il | 1-700-700-727


