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השלכת המכונה

מכונת כביסה זו בנויה 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 למוצר 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 

המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכונה לרשת 
החשמל. 
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הוראות בטיחות

התקנה
ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!	 
בעת העברת המכונה, הרימו אותה בזוגות. 	 

מקמו את המכונה על משטח ישר, קשה, ויציב והקפידו לפלס אותה נגד 	 
רעידות. אין להתקין את המכונה במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון 

תנור.

מקמו את המכונה באופן שיישאר מרווח מתאים מכל צד שלה, לצרכי אוורור 	 
ותנודה. 

מקמו את המכונה באופן שלא תהיה חשופה לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש 	 
וכו'(. 

חברו את צינור כניסת המים של המכונה לברז מים קרים בלבד!	 

יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש 	 
בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש. 

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

על גבי התוית המצורפת. 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 מכונה 

זו. 

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

רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקה 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!

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



5

הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכונה ולשמור על 	 

החוברת לשימוש עתידי.

מכונת כביסה זו אינו מיועדת לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים 	 
גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכונת כביסה זו נועדה לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליה היטב כאשר 	 
היא מופעלת בקרבת ילדים. 

השתמשו במכונה אך ורק למטרתה המקורית כמפורט בחוברת זו ואל 	 
תבצעו בה התאמות לשימוש אחר.

אין להשאיר את המכונה פועלת ללא השגחה ואין להפעילה באמצעות קוצב 	 
זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

אין לכבס פריטים שספוגים בשמן, בנזין או חומרים כימים אחרים . 	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.	 

זהירות: במהלך הפעולה, המים במכונה עלולים להיות חמים מאד.	 

 אין להציב על המכונה מקור אש חשופה, כגון נרות דולקים. 	 

אין להפעיל את המכונה כאשר מכלי חומרי ניקוי מונחים עליה.	 

אין לתפעל את המכונה, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. לפני פתיחת 	 
דלת המכונה וודאו ריקונה ממים וניתוקה מהחשמל.

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

יש לנתק את המכונה ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.	 

במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את מכונת הכביסה, נתקו אותה 	 
מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו 

מהתעסקות נוספת בה. 

אם לא מתכוונים להשתמש במכונה תקופה ארוכה, יש לנתקה 	 
מהחשמל, לנקותה ולנקז את עודפי המים!
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1. הסרת האריזה ובדיקה 
בדקו שהמכונה לא ניזוקה בהובלה. במקרה של ספק, אל תשתמשו במכונת 	 

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 המכונה נחשפה לקור לפני ההתקנה, המתינו מספר שעות לפני הפעלתה 	 
בפעם הראשונה.

2. הסרת בריחי אבטחה 
מכונת הכביסה מצוידת בבריחי אבטחה שנועדו להגן עליה במהלך ההובלה. 	 

יש להסירם לפני השימוש במכונה. 

לאחר הסרתם, כסו את הפתחים שנותרו בארבעת מכסי הפלסטיק המצורפים.	 

3. התקנת מכונת הכביסה   

הסירו את ציפוי ההגנה מלוח הבקרה )אם קיים בדגם זה(. 	 

הזיזו את המכונה בלי להרים אותה. 	 

התקינו את המכונה על רצפה מפולסת, ישרה וקשה, רצוי 	 
בפינת החדר. 

ודאו שכל ארבעת רגלי המכונה מונחות ביציבות על הרצפה 	 
ולאחר מכן כוונו את גובה הרגליות עד שהמכונה מפולסת. 

וודאו שפתחי האוורור בבסיס מכונת הכביסה )אם קיימים 	 
בדגם זה( אינם מוסתרים על ידי שטיח או חומר אחר. 

4. אספקת מים
חברו את צינור כניסת המים לברז אספקת מים תקני. 	 

דגמים עם מגוף כניסה אחד: חברו לברז מים קרים. 	 

דגמים עם שני מגופי כניסה: חברו לברז מים קרים בלבד או 	 
גם לברז המים החמים. 

ברז המים צריך להתאים למחבר בקוטר "3/4.	 

לחץ המים צריך להיות: kPa 100-1,000 )או 1-10 בר(. 	 

יש להשתמש בצינורות מים גמישים חדשים בלבד בין הברזים למכונה! 	 

התקנה
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בדגם המאפשר חיבור גם לברז מים חמים, אסור שהטמפרטורה שלהם תעלה 	 
על 60 מעלות צלזיוס. 

5. ניקוז 
חברו את צינור הניקוז לסיפון או לכל אמצעי ניקוז מים אחר שהפתח שלו 	 

בגובה המתאים. 

אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז משולבת, יש להבטיח איוורור 	 
שימנע שאיבה וניקוז של מים בו-זמנית )אפקט יניקה(. 

6. חיבור לחשמל 
החיבור לחשמל יבוצע רק על ידי טכנאי מוסמך בהתאם להוראות היצרן 	 

ולתקנות הבטיחות הרלבנטיות. 

נתוני מתח ההזנה, ההספק החשמלי ודרישות ההגנה רשומים על החלק 	 
הפנימי של דלת המכונה. 

על פי חוק, המכונה חייבת להיות מחוברת לרשת החשמל באמצעות שקע 	 
עם חיבור הארקה תקני לאדמה. היצרן מסיר מעצמו כל אחריות לנזק שייגרם 

לרכוש או לגוף עקב אי עמידה בהוראות הנ"ל. 

אין להשתמש בכבלי הארכה או במפצלים. 	 

לפני כל פעולת תחזוקה, נתקו את מכונת הכביסה מאספקת החשמל. 	 

אל תפעילו את מכונת הכביסה אם איתרתם פגם כלשהו שנגרם במהלך 	 
ההובלה. פנו לשירות המוסמך. 

החלפת פתיל זינה )כבל החשמל( תבוצע רק על ידי היצרן, סוכן השירות שלו 	 
או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

הפעלה ראשונה
כדי להסיר כל שאריות, אנו ממליצים לבצע מחזור כביסה קצר. 

חברו לחשמל ופתחו את ברז המים. . 1

סגרו את הדלת. . 2

הוסף כמות קטנה של חומר ניקוי לתא  במתקן חומרי הכביסה. . 3

הפעילו תכנית "סינטטי" ב- 60°C )ר. בטבלת תוכניות הכביסה(.. 4

התקנה
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עצות חשובות

מיינו 
פריטים 
בהתאם 

לתוכנית הכביסה 
המתאימה להם. מומלץ 

לערבב מגבות עם פריטי 
לבוש

בעת 
כיבוס שטיחים, 

כיסויי מיטה ופריטים 
סופגים אחרים, בטלו 

את אפשרות הסחיטה

הקפידו 
לרוקן את כל 

הכיסים

פריטים 
עדינים במיוחד 
הכניסו לשקית 

רשת

אל 
תחרגו 

מכמות הכביסה 
המומלצת בתוכנית 

הכביסה
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עצות חשובות

פתחו 
קפלים 

והפכו כלפי 
חוץ פריטי לבוש 

רגישים

הדקו 
כיסויי כריות, 

סגרו רוכסנים ומהדקים 
וקשרו סרטים משוחררים 
או חגורות של שמלות

אין 
לכבס 

מעילי צמר, 
מעילים דמויי 

עור ומוצרי משי

בתוכניות 
הקצרות 

ובטמפרטורות נמוכות, 
מומלץ שלא להשתמש כלל 

באבקות כביסה אלא בנוזלי 
כביסה בלבד.

הסירו 
אביזרים וחוטים 

מווילונות. מומלץ לאסוף 
את החוטים לכדור

נקו 
ניקוי מקדים 

פריטים עם ליכלוך 
בעייתי )כמו צווארון 

חולצה(
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חלקי המכונה

aמכסה המכונה

bמתקן חומרי הכביסה

cתוף

d
ומסנן  גישה למשאבה 

ופתח ניקוז חרום

e )תווית נתונים )בפנים

f
ידית שיש למשוך כדי 

לאפשר הסעת המכונה

gרגל מתכווננת
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מתקן חומרי הכביסה

תא חומר לשלב קדם כביסה )בתנאי שנבחרה תוכנית הכוללת שלב זה(.

.)MAX תא מרכך כביסה )לא למלא מעבר לסימון
ניתן להוסיף לתא זה עמילן כביסה נוזלי.

לחילופין )לא באותו הזמן!( ניתן להוסיף לתא זה מלבין כביסה ולאחר 
מכן להפעיל תוכנית שטיפה וסחיטה בלבד.

תא חומר לשלב הכביסה העיקרי כולל )במידת הצורך( מסיר כתמים 
ומרכך מים.
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לוח הבקרה

A.בורר תוכניות כביסה

B.)אפשרויות נוספות )מפורטות בסעיף: "תפעול

C
כפתור תוכנית מועדפת. לחצו עליו מעל 3 שניות לשמירת 

תוכנית הכביסה הנוכחית )כולל האפשרויות הנוספות שנבחרו(, 
לחצו עליו קצרות לבחירת התוכנית שנשמרה.

D.כיוון טמפרטורה

E.קציבת מועד סיום

F
בורר מהירות סיבוב בסחיטה. 

חיווי סחיטה מהבהב על הצג, מהווה התרעה שהכביסה אינה 
מאוזנת בתוך המכונה.

G
התחלת, עצירת או המשכת תוכנית כביסה.

או אפשרויות  כדי לאפשר שינוי תוכנית  נחוצה  עצירת התוכנית 
במהלך הפעולה.
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לוח הבקרה

H
איפוס/הורקה. לחיצה קצרה על הכפתור תבטל את תוכנית הכביסה. 
לחיצה ארוכה על הכפתור )תופיע הנפשה על הצג( תביא לריקון 
המים מהמכונה. המתינו בסבלנות עד שתוכלו לפתוח את הדלת.

I.תצוגה

J.חיווי שלב תוכנית נוכחי

K.חיווי אפשרות לפתוח את דלת המכונה

L
נעילה וביטול נעילה בפני ילדים - לחצו בו זמנית על 2 הכפתורים 
3 שניות. כאשר הנעילה פעילה, חיווי המפתח  המסומנים למשך 

יופיע בתצוגה.

M."התרעת "ברז מים סגור

N."התרעת "ניקוי משאבה

O."התרעת "שרות
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תוכניות הכביסה

עבורתוכנית
טווח 
טמפ' 
ºC-ב

סימון 
כביסה

משקל 
מרבי 
בק"ג

משך זמן  
מרבי 
לפני 
שינוי

סחיטהאפשרויות נוספותחומרי כביסה

סל"ד 
מרבי

בדים מעורבים - לכלוך 
מרבי--כן-15-60ºC3.01:00רגיל

ם
די

 ב

בדי כותנה - לכלוך רגיל 
 מרביכן15-95ºC6.02:30עד כבד

בדים סינטתיים - לכלוך 
מרביכן15-60ºC3.02:05רגיל

1000--כן15-40ºC1.50:45בדים עדינים

1000---כן-15-40ºC1.00:35צמר/כביסת יד

1000כן15-60ºC4.01:30בד ג'ינס

ם
עי

צב
 

בדים לבנים - לכלוך רגיל 
מרבי--כן-15-60ºC6.02:45עד כבד

1000כן15-60ºC4.01:20בדים עדינים בצבע בהיר  

מרביכן15-60ºC4.01:44בדים בצבע כהה
ת

ניו
כו

חס
 

תוכנית תקנית לבדי 
מרבי---כן-40-60ºC6.03:30כותנה

בדים מעורבים - משקל 
מרבי----כן-15-40ºC2.51:00עד 3 ק"ג

תוכנית מהירה )רבע 
מרבי---כן-15-30ºC3.00:15שעה(

מרבי------6.0--שטיפה וסחיטה בלבד

מרבי/---------6.0--סחיטה בלבד
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עבורתוכנית
טווח 
טמפ' 
ºC-ב

סימון 
כביסה

משקל 
מרבי 
בק"ג

משך זמן  
מרבי 
לפני 
שינוי

סחיטהאפשרויות נוספותחומרי כביסה

סל"ד 
מרבי

בדים מעורבים - לכלוך 
מרבי--כן-15-60ºC3.01:00רגיל

ם
די

 ב

בדי כותנה - לכלוך רגיל 
 מרביכן15-95ºC6.02:30עד כבד

בדים סינטתיים - לכלוך 
מרביכן15-60ºC3.02:05רגיל

1000--כן15-40ºC1.50:45בדים עדינים

1000---כן-15-40ºC1.00:35צמר/כביסת יד

1000כן15-60ºC4.01:30בד ג'ינס

ם
עי

צב
 

בדים לבנים - לכלוך רגיל 
מרבי--כן-15-60ºC6.02:45עד כבד

1000כן15-60ºC4.01:20בדים עדינים בצבע בהיר  

מרביכן15-60ºC4.01:44בדים בצבע כהה

ת
ניו

כו
חס

 

תוכנית תקנית לבדי 
מרבי---כן-40-60ºC6.03:30כותנה

בדים מעורבים - משקל 
מרבי----כן-15-40ºC2.51:00עד 3 ק"ג

תוכנית מהירה )רבע 
מרבי---כן-15-30ºC3.00:15שעה(

מרבי------6.0--שטיפה וסחיטה בלבד

מרבי/---------6.0--סחיטה בלבד

תוכניות הכביסה

לתשומת הלב: הסמלים בעמודות חומרי הכביסה מבוארים בסעיף: "מתקן חומרי 
הכביסה". הסמלים בעמודות האחרות מבוארים בסעיפי: "לוח הבקרה" ו-"תפעול"
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מיינו את הכביסה, הסירו כתמי לכלוך קשה באמצעות חומרי ניקוי . 1
מתאימים והכניסו בזהירות את הכביסה למכונה. אל תעמיסו יותר 

מדי - שימו לב לקיבולת המומלצת עבור כל תוכנית. עומס יתר יפגע 
ביעילות הכביסה.

סגרו היטב את הדלת - וודאו שהסגירה הרמטית!. 2

פתחו את ברז אספקת המים למכונת הכביסה, חברו אותה לחשמל . 3
ובחרו בתוכנית הכביסה הרצויה. חיווי  מהבהב ועל הצג מוצגות 

הטמפרטורה ומהירות הסחיטה שניתן לשנות לפי הצורך. 
הכניסו את חומרי הניקוי הנחוצים בכמויות המתאימות לתאי מתקן . 4

חומרי הכביסה. 

אבקת כביסה מומלץ לשפוך ישירות לתוף המכונה )למעט כאשר 	 
התוכנית כוללת שלב קדם כביסה(. 

כאשר מכבסים מחצית מכמות הכביסה המכסימלית, מומלץ להשתמש 	 
בשלושת רבעי כמות חומר הכביסה. 

בתוכניות קצרות ובטמפרטורות נמוכות, עדיף להשתמש בנוזל כביסה 	 
ולא באבקת כביסה.

כאשר התוכנית כוללת שלב קדם כביסה, אין להשתמש בנוזל כביסה 	 
לשלב הכביסה העיקרי.

הפעילו אפשרויות נוספות על פי הצורך )לא כל האפשרויות הנוספות . 5
זמינות בכל תוכניות הכביסה( ולחצו על כפתור  כדי להתחיל בתוכנית 
הכביסה. המכונה תכבה אוטומטית אם תוכנית הכביסה לא תופעל תוך 

רבע שעה. 

, שנו . 6 לשינוי תוכנית הכביסה לאחר שהתחילה, לחצו על כפתור 
. כדי לאפס את  תוכנית או/ו אפשרויות נוספות ולחצו שוב  על כפתור 

. לחצו ארוכות  התוכנית לפני שהסתיימה, לחצו קצרות על כפתור 
על אותו כפתור לריקון המכונה מהמים.

בסיום תוכנית הכביסה )על הצג מופיעה הכתובית “End”(, המתינו . 7
שהחיווי  ידלק, פתחו את דלת המכונה והוציאו את הכביסה. העבירו 

את בורר תוכניות הכביסה למצב "0" ונתקו את המכונה מהחשמל 
ומהמים. כדי לאפשר איוורור, אל תסגרו את המכסה העליון של 

המכונה.

תפעול
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תפעול

פתיחת וסגירת התוף

פתחו את המכסה העליון.. 1

פתחו את התוף בהסטת . 2
"דלתות ההזזה" שלו לצדדים 

תוך לחיצה על נצרת 
השחרור.

לאחר הכנסת הכביסה, סגרו . 3
את התוף בהסטת "דלתות 

ההזזה" שלו בחזרה עד 
הסוף. וודאו שהדלתות ננעלו 

היטב במקומן.
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תפעול

אפשרויות נוספות

Prewash קדם כביסה
הוספת שלב קדם כביסה.

Intensive rinse שטיפה מוגברת
שטיפה מוגברת לבגדי תינוקות ולרגישים לשאריות חומרי כביסה.

Tumble fresh רענון כביסה
ניעור הכביסה באופן מחזורי במשך עד 12 שעות לאחר סיום 

התוכנית לשמירת רעננות הכביסה.

Rapid כביסה מהירה
קיצור זמן הכביסה.

Green & Clean 15° ירוק ונקי
חיסכון בחשמל ובמים תוך שמירה על צבעי הבד לכביסה ללא 

כתמים.

Spin סחיטה
שינוי מהירות התוף בסחיטה מהמהירות שקבע היצרן לתוכנית.

Finish in קציבת מועד סיום
קביעת מועד סיום תוכנית הכביסה. הלחיצה על כפתור  לא תביא 

להפעלה מיידית של התוכנית אלא לדחייתה כך שתסתיים במועד 
שנקבע. באפשרות זו לא מומלץ להשתמש בחומרי כביסה נוזליים.
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ונקיון תחזוקה 

כללי
שימו לב להתקין מסנן לריכוך המים או להוסיף חומר מרכך. מים קשים עלולים 	 

לגרום לפעולה לא תקינה.

הקפידו שלא לסגור את דלת המכונה עד הסוף כשהמכונה לא בשימוש, כדי 	 
לאפשר איוורור שימנע התפתחות ריחות רעים ועובש.

מומלץ לנקות את המכונה מבפנים ומבחוץ באופן קבוע ובמיוחד את מתקן 	 
חומרי הכביסה. את החלקים החיצוניים של המכונה ניתן לנגב במטלית רכה 

ספוגה במי סבון פושרים. אין להשתמש בחומרים ממיסים או שוחקים. 

בדקו אחת לשנה את אטם הדלת ואת צינורות כניסת ויציאת המים. צינור 	 
כניסת המים נתון ללחץ מים חזק ויש להחליפו מיידית אם מאותרים בו 

סדקים. יש להחליפו בצינור חדש בלבד!

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

יש לנתק את המכונה ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.	 

ניקוי מתקן חומרי הכביסה

לחצו על כפתור שחרור מתקן והסירו . 1
אותו ממקומו. כמות קטנה של מים 

עלולה להישאר במתקן, ולכן מומלץ 
לשאת אותו לכיור בתנוחה זקופה. 
שטפו את כל חלקיו במים זורמים.

התקינו מחדש את המתקן במקומו  . 2
בהכנסת הלשוניות התחתונות שלו 

לתוך הפתחים המתאימים במכסה, 
ובלחיצה על המתקן כלפי המכסה 

עד שיינעל במקומו. 
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ניקוי מסנן משאבת המים
המשאבה  שבפתח  המסנן  את  לנקות  יש 
אם  ובמיוחד  בשנה  שלוש  פעמיים  לפחות 
הפתיחה  לפני  וודאו  המים.  בריקון  בעיה  יש 

שהמים במכונה התקררו!

כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל . 1
ומהמים.

פתחו את המכסה שבחזית המכונה . 2
בחלקה התחתון. הניחו קערה ופתחו 

את הפקק בסיבוב כמתואר באיור.

נקו היטב את פנים התא והמסנן.. 3

החזירו הכל למקום )בסדר פעולות . 4
הפוך(.

ניקוי מסנן צינור כניסת המים
המשאבה  שבפתח  המסנן  את  לנקות  יש 

לפחות פעמיים שלוש בשנה.

כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל.. 1

סגרו את הברז ושחררו ממנו את . 2
הצינור.

נקו בזהירות את המסנן הממוקם בקצה . 3
הצינור, ללא פירוקו, למשל עם מברשת 

שיניים.

חברו את הצינור מחדש לברז - אל . 4
תהדקו אותו בכוח!

ונקיון תחזוקה 
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הוצאת עצמים מתחת לתוף
מתחת  המכונה  תחתית  אל  עצמים  נפלו  אם 
לתוף, ניתן להסיר מכסה פלסטיק ולהגיע אליהם.

כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל . 1
ומהמים.

בדקו שלא נותר שום פריט כביסה בתוך . 2
התוף. 

סגרו את דלתות התוף וסובבו אותו חצי . 3
סיבוב.

לחצו על קצה מכסה הפלסטיק באמצעות . 4
מברג תוך כדי החלקת המכסה משמאל 

לימין.

המכסה יפול לתוך התוף.. 5

פתחו את התוף והרימו את העצמים דרך . 6
החור שנוצר בתחתית התוף.

חברו חזרה את המכסה מתוך פנים . 7
התוף: מקמו את קצה הפלסטיק מעל 
החור בצד ימין של התוף והחליקו את 

מכסה הפלסטיק מימין לשמאל עד 
שינעל במקום.

סגרו שוב את דלתות התוף, סובבו אותו . 8
חצי סיבוב ובדקו שמכסה הפלסטיק 

"יושב טוב" במקומו.

ונקיון תחזוקה 
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כביסת מכונה 
תוכנית רגילה
מים חמימים

כביסת מכונה 
תוכנית רגילה

מים חמים

גיהוץ 
בחום נמוך

גיהוץ 
ללא אדים

אסור לגהץ

גיהוץ 
בחום בינוני

גיהוץ 
בחום גבוה

כביסת מכונה 
תוכנית רגילה
מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית אל קמט

מים חמימים
כביסת מכונה 

תוכנית אל קמט
מים חמים

כביסת מכונה 
תוכנית אל קמט

מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה

מים פושרים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה
מים חמימים

כביסת מכונה 
תוכנית עדינה

מים חמים

אסור לכבס

אסור להלבין

כביסת יד

הלבנה מותרת
ללא הגבלה

הלבנה מותרת
ללא כלור

כביסה

גיהוץ

הלבנה

סימוני כביסה
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פתרון בעיות נפוצות

סיבות אפשריותהבעיה

המכונה אינה פועלת 
ואין חיוויים.

המכונה אינה מחוברת טוב לחשמל.	 

לא מגיע חשמל לשקע.	 

מחזור הכביסה אינו 
מתחיל.

הדלת אינה סגורה טוב	 

ברז המים סגור. 	 

בוצעה נעילה בפני ילדים.	 

כפתור התחלת הפעולה לא נלחץ.	 

נבחרה האפשרות: קציבת מועד סיום.	 

המכונה נעצרת 
במהלך התוכנית 
וחיווי  מהבהב.

נבחרה האפשרות: עצירת התוכנית לפני שלב 	 
הסחיטה הסופית.

בוצעה הפרעה כמו פתיחת דלת, סגירת ברז המים 	 
וכו'.

נותרו חומרי כביסה 
בתאי מתקן חומרי 

הכביסה.

לא נכנסו מספיק מים כתוצאה מתת לחץ או חסימה 	 
כלשהי כגון כיפוף צינור.

המכונה רועדת מדי 
בשלב הסחיטה.

בריחי האבטחה שנועדו להגן על המכונה במהלך 	 
ההובלה, לא הוסרו.

המכונה אינה מפולסת.	 

חיווי סחיטה 
מהבהב על הצג או 

שהכביסה יוצאת 
רטובה מדי.

הכביסה אינה מאוזנת בתוך המכונה בגלל פיזור לא 	 
שווה של פריטים גדולים וסופגים.
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פתרון בעיות נפוצות

הכביסה לא נסחטה 
טוב.

הסחיטה בוטלה אוטומטית בגלל כביסה לא מאוזנת.	 

נוצר קצף רב מדי כתוצאה מחומר כביסה לא מתאים 	 
או בכמות גדולה מדי.

נבחרה מהירות סחיטה נמוכה מדי.	 

מכונת הכביסה 
עוצרת באמצע 

הפעולה.

מדובר בתפקוד תקין - אחת הסיבות לעצירה היא 	 
היווצרות קצף רב מדי.

שאריות חומרי 
כביסה נותרו על 

הכביסה

חומר כביסה לא מתאים או בכמות גדולה מדי. 	 
מומלץ להשתמש בנוזל כביסה.

משך התוכנית ארוך 
מדי או קצר מדי

משך התוכנית מושפע מגורמים שונים כמו: קצף 	 
מוגזם, כביסה לא מאוזנת, טמפרטורת המים 

בכניסה ועומס הכביסה. המכונה מתאימה את עצמה 
אוטומטית לגורמים אלה והדבר בא לידי ביטוי בשינוי 

משך התוכנית עד 50%.

המכונה אינה 
מתמלאת במים.

כפתור    לא נלחץ. 	 
ברז המים סגור. 	 
יש הפסקת מים.	 
אין לחץ מים. 	 
צינור המים אינו מחובר לברז.	 
צינור המים מכופף.	 

בעייה בניקוז המים.

צינור ניקוז המים אינו בגובה 65-100 ס"מ 	 
מהרצפה.

קצה צינור הניקוז שקוע במים.	 
לביוב אין פתח אוורור לשחרור לחץ.	 
פנו לאיש ההתקנה לפתרון הבעייה.	 
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חיווי בעיות

סיבות אפשריותהחיווי

התרעת 
"ברז מים 

סגור" 

בעיה באספקת המים. חיווי  מהבהב. נא לבדוק:

לחץ מים בברז ופתיחת הברז עד הסוף.	 

קיפולים בצינור כניסת המים הגמיש.	 

סתימות במסנן שעל מחבר צינור כניסת המים. 	 
. לאחר פתרון הבעיה יש ללחוץ על כפתור 

התרעת 
"ניקוי 

משאבה" 

בעיה בריקון המים מהמכונה. פעולת המכונה נעצרת בשלב 
הריקון. נא לנתק מהחשמל ולבדוק:

קיפולים בצינור יציאת המים הגמיש.	 

סתימות במסנן משאבת המים. 	 
. לאחר פתרון הבעיה יש ללחוץ על כפתור 

התרעת 
"שרות 

עם כתובית “bdd”: דלתות התוף אינן סגורות עד הסוף. לחצו 	 
 , על כפתור  במשך 3 שניות ולאחר שנדלק החיווי 

פתחו את מכסה המכונה וסגרו היטב את דלתות התוף.

עם כתובית “F02” עד “F35” )למעט “F09”(: תקלת חשמל - יש 	 
ללחוץ על כפתור  במשך 3 שניות.

עם כתובית “F09”: מפלס המים גבוה מדי - כבו והדליקו 	 
מחדש את המכונה והפעילו ריקון בלבד.

עם כתובית “FA”: תקלת הפסקת מילוי מים - כבו את המכונה 	 
ונתקו אותה מהחשמל וסגרו את ברז כניסת המים. רוקנו את 
המים שבמכונה דרך פתח המשאבה כמתואר בסעיף: "ניקוי 
המסנן". נסו להפעיל שוב ואם התקלה חוזרת על עצמה, פנו 

לשרות.

עם כתובית“Fod”: נוצר קצף רב מדי כתוצאה מחומר כביסה 	 
לא מתאים או בכמות גדולה מדי. 
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