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  שמירה על איכות הסביבה

  סילוק חומרי האריזה
חומרי האריזה וחיזוקי ההובלה מיוצרים  

מחומרים שניתן לעשות בהם שימוש 
  .חוזר או למחזר אותם

במקום להשליך את חומרי האריזה 
העבירו אותם לנקודת האיסוף , הללו

במידה (הקרובה לפסולת מסוג זה 
ד ובהתאם לתקנות המשר) וקיימת כזו

  .לאיכות הסביבה

בכך תוכלו לסייע לשמירה על איכות 
  .הסביבה

   

השלכת המכשיר הישן 
  שברשותכם

 ישנים  חשמל ואלקטרוניקהמכשירי
אשר אם לא מטפלים מכילים חומרים 

הם , בהם או משליכים אותם כראוי
עלולים להזיק לבריאות או 

אנא בדקו . הניתנים למחזור.לסביבה
 למרכז  או לסלקםאפשרות למחזרם

איסוף למכונות ישנות בהתאם לתקנות 
  . המשרד לאיכות הסביבה

  

וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים 
עיינו בהוראות . בעת אחסונו או השלכתו

  ".זהירות ובטיחות"

ניתוק המכונה מרשת החשמל חייב 
להיות מבוצע על ידי טכנאי מיומן 

יש לנתק את תקע החשמל . ומורשה
ל החשמל קרוב ככל ולחתוך את כב

שניתן למקום יציאתו מהמכונה הישנה 
כדי למנוע מילדים המשחקים במכונה 

הישנה לנסות ולחבר אותה לרשת 
אזהרות והוראות "עיינו בפרק . החשמל
 ".בטיחות
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  אזהרות והוראות בטיחות

שימוש לא , מאידך. מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות
   .עלול לגרום לפגיעה בנפש או ברכוש, נכון

,  כדי למנוע סכנה מפגיעה גופנית או נזק למכונת הכביסה
לפני שתשתמשו לראשונה , אנא קראו את הוראות ההפעלה

, וראות אלו מכילות מידע חשוב לגבי בטיחותה. במכונה
  . כונהשימוש ותחזוקה של המ

כדי שתוכלו לעיין בה ,  במקום בטוחזוהוראות חוברת שמרו 
במידת הצורך ולהעבירה לבעלים ו ,לכל צורך עתידי

  .להםהחדשים אם וכאשר המכונה תימכר 

  ייעוד

 המכונה  . מסחרי לשימושתמיועדאינה  כביסה זו מכונת
 . עבודה ומגורים דומיםובסביבות דת לשימוש במשקי בית מיוע

 מכונת כביסה זו אינה מיועדת לשימוש מחוץ לבית. 

 על ניםהמכונה מיועדת לכביסת פריטים שלפי הוראות היצר 
 . ניתן לכבסם במכונת כביסה, כביסה שלהםהטיפול בתווית 

 לא .  עלול להיות מסוכןת הכביסהכל שימוש אחר במכונ
או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו /יצרן ותחול על ה

  .מכונהשל ה נהלא נכואו הפעלה עקב שימוש 

  מכונת כביסה זו ניתנת לשימוש על ידי בני אדם תשושים
או נטולי ידע או , תועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליו, פיזית

ניסיון אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי 
והם , יצד להפעיל את המכונה בבטיחותשהדריך אותם כ

  .הבינו את כל הסכנות הכרוכות
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אזהרות והוראות בטיחות

 בטיחות עם ילדים

 אלא אם הם ,  ממכונת הכביסה8 ילדים מתחת לגיל הרחיקו
 .נמצאים בפיקוח מתמיד

  ללא   את מכונת הכביסהלהפעיל יוכלו 8ילדים מעל גיל
להפעיל את השגחה רק לאחר שהוכיחו שהם מסוגלים 

המכונה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות 
 .בכך

  אל תאפשרו לילדים לנקות את מכונת הכביסה ללא 
  .השגחה צמודה

  אל . מכונת הכביסההמסתובבים בסמוך לילדים השגיחו על
   .תאפשרו לילדים לשחק במכונת הכביסה
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  אזהרות והוראות בטיחות

  בטיחות טכנית

 בדקו היטב אם היא לא ניזוקה , מכונת הכביסהנת לפני התק
  . הובלהעת הב

  . אל תתקינו ואל תשתמשו במכונה פגומה

  וודאו שהנתונים , חשמלרשת ה למכונת הכביסהלפני חיבור
, נתיך(החשמליים המצוינים על תווית הנתונים של המכונה 

במקרה של . תואמים לרשת החשמל בביתכם) מתח ותדירות
  . בחשמלאי מוסמךהיוועצו, ספק

  הבטיחות החשמלית של המכונה מובטחת רק כאשר היא
 ותקני הבטיחות  החשמללחוקמוארקת היטב בהתאם 

חשוב לבדוק מעת לעת את תקינות המערכת . הרלוונטיים
לא תחול על .החשמלית וההארקה באמצעות חשמלאי מוסמך

היצרן או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב 
  .)התחשמלות, למשל (לא תקינההארקה 

  לרשת החשמל באמצעות מכונת הכביסהאל תחברו את 
.  או שקע מפצל המיועד למכשירי חשמל נוספיםכבל מאריך

כבל מאריך לא מבטיח את הבטיחות הנדרשת ממכונת 
 ). התחממות יתרמ סכנה ,למשל (הכביסה

   רכיבים פגומים יש להחליף בחלקים מקוריים בלבד של
רק חלקים מקוריים המותקנים במכונה מבטיחים את ". מילה"

 ויהיוהיבואן היצרן .  בדרישות תקני הבטיחותהעמידת
. רכיבים מקוריים בלבדה שהותקנו בכונה למםאחראי
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  אזהרות והוראות בטיחות

  לא על ידי טכנאי שרות מוסמך של אלקטרה שתיקון המכונה
עות תיקונים יש לבצע באמצ. עלול להיות מסוכן למשתמש
לא תחול על היצרן או היבואן . תחנת שרות מוסמכת בלבד

חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב תיקון המכונה על ידי 
  .אדם לא מורשה

 נתקו מיד את המכונה מרשת ,  אם כבל החשמל ניזוק
רק . החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם

  .מלטכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החש

  את מכונת הכביסה מרשת החשמל במקרה של נתקו 
  .  התחזוקה והתיקונים,  בעת ההתקנה,תקלה

   לברז אספקת המים באמצעות מכונת הכביסהחברו את 
אל תשמשו . צינור כניסת המים החדש המסופק עם המכונה

 הקודמת ת הכביסהבצינור המים הישן שהיה מחובר למכונ
 .שלכם

 מקקים ומזיקים אחרים, רציםבמקומות בהם קיימים ש ,
עליכם להקפיד ולשמור את התנור ואת האזורים שבקרבתו 

נזק שייגרם לתנור לא מכוסה במסגרת . נקיים בכל עת
 .האחריות

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

 כל פעולות .  הכביסהמכונתאין לבצע שינויים כלשהם ב
.ון והתחזוקה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומןהתיק
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אזהרות והוראות בטיחות

  שימוש נכון במכונה

  בחדר בו קיימת אפשרות מכונת הכביסהאל תתקינו את 
צינורות קפואים . שמידות החום תרדנה מתחת לאפס מעלות

בטמפרטורות נמוכות מנקודת , בנוסף לכך. עלולים להתפוצץ
  .יע תקלות במערכת הבקרהעלולות להופ, הקיפאון

   לפני שימוש במכונה בפעם הראשונה וודאו שחיזוקי
במהלך  "). התקנה"עיינו בפרק . (ההובלה הוסרו מגב המכונה

 עלולים לגרום ,חיזוקי הובלה שלא הוסרו מהמכונה, סחיטה
 .נזק הן למכונה והן לרהיטים או מכשירים סמוכים לה

  מהבית פה ארוכה תקובמקרים בהם הנכם עומדים להיעדר
במיוחד אם לא קיימת . סגרו את ברז המים, ) חופשה,למשל(

  .יציאת ניקוז על הרצפה בסמוך למכונה

 סכנת הצפה  !  
שהכיור וודאו , מעל כיור צינור הניקוז אם אתם תולים את

וודאו . מתרוקן במהירות מספקת כדי למנוע גלישת מים ממנו
מים בצינור לא יגרום כך שזרם ה, שהצינור קשור ומחוזק היטב

  .להשתחררות הצינור מהכיור ועקב כך יגרום להצפה

  מהדקים , סיכות, מטבעות, כמו מסמרים(וודאו שעצמים זרים
). בכיסים למשל(לא יעשו דרכם למכונה יחד עם הכבסים ) 'וכו

עצמים אלו עלולים לגרום נזק לרכיבים שונים במכונה ועקב כך 
.עלול להיגרם נזק גם לכבסים
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  אזהרות והוראות בטיחות

 לא תצטרכו , אם תשתמשו בכמויות נכונות של תכשיר כביסה
, אם תרצו לנקות אבנית, יחד עם זאת. לנקות אבנית מהמכונה

השתמשו בתכשירים שאינם מאכלים והקפידו לציית להוראות 
בתחנות השרות של מילה ברחבי הארץ תוכלו לרכוש . היצרן

  .מכונת כביסהתכשיר מיוחד להסרת אבנית מ

  אריגים שעברו טיפול מוקדם בחומרי ניקוי המכילים חומרים
  .יש לשטוף היטב לפני הכנסתם למכונת הכביסה, ממיסים

  אין להשתמש במכונה בתכשירי כביסה המכילים חומרים
משום שהם עלולים לגרום נזק לחלקים , )בנזין, למשל(ממיסים 

ולים לגרום שריפה שונים של המכונה וליצור אדים רעילים העל
  . והתפוצצות

  אל תשתמשו בתכשירים המבוססים על חומרי ניקוי כמו
כדי לנקות המשטחים החיצוניים , ןיחומרים המכילים בנז, למשל

תכשירים אלו עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לחלקי . של המכונה
  . פלסטיק

 השתמשו רק בחומרים לגביהם צוין במפורש , להסרת כתמים
.  ביתיתצרן שהם מתאימים לשימוש במכונת כביסהעל ידי הי

  . הקפידו למלא אחר הוראות היצרן

  אל תשתמשו בחומרים מסירי צבע משום שהם מכילים
  .תרכובות של גופרית העלולות לגרום נזק למכונה

   שטפו מיד את העין ,  כביסה חדר לתוך העיןתכשיראם
 ואילייעוץ רפפנו מיד , במקרה של בליעה. במים זורמים

 בני אדם עם .לצורך התיחסות תוויתהאו  האריזה  עלושמרו
. תכשיר כביסהעור רגיש או פצעים חייבים להימנע ממגע עם 
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  אזהרות והוראות בטיחות

  אביזרים
  השתמשו אך ורק באבזרים המאושרים לשימוש על ידי

שימוש באבזרים אחרים עלול לגרום נזק למכונה ויבטל . מילה
 .ונהאת האחריות על המכ

   

 או רכוש שייגרמו  גוףהיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי
  .כתוצאה מאי מילוי הוראות בטיחות אלו
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  תיאור המכונה

  לוח הבקרה

  

  לחצן התחלהStart  
      להתחלת תוכנית כביסה

 לחצני פעולות נוספות  
תוכלו להוסיף אפשרויות נוספות 

. לתוכניות הכביסה הבסיסיות
ן העליון כדי לבחור השתמשו בלחצ

: בין האפשרויות הנוספות הבאות
שטיפה , Kurz כביסה קצרה

 או השריהVorwäsche מוקדמת 
Einweichen.  

השתמשו בלחצן התחתון לבחירת 
הפעולה הנוספת של העלאת מפלס 

  .Wasser plusהמים 
  הפעולה= נורית החיווי דולקת 

             .נבחרה                              
   הפעולה לא = נורית החיווי כבויה  

  .נבחרה                              

 מהירות סחיטה נוריות חיווי  

  לחצן סחיטהSchleudern  
השארת , לבחירת מהירות הסחיטה

הכביסה במי השטיפה האחרונה ללא 
  .סחיטה סופית

  בורר תוכניות  
מפרטורת לבחירת תוכנית כביסה וט
תוכלו . המים לתוכנית שנבחרה

לסובב את בורר התוכניות בכיוון 
 . השעון או נגד כיוון השעון

 נוריות חיווי התקדמות התוכנית  
לחיווי התקדמות תהליך הכביסה 

 . והשלב בו נמצאת התוכנית שנבחרה

 נוריות ביקורת  

 כיבוי /לחצן הפעלה 
  .המכונהה או כיבוי להפעל

המכונה כבית , גיהלחיסכון באנר
 דקות לאחר סיום 15באופן אוטומטי 

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

  .לאחר הפעלת המכונה

  לחצן פתיחת הדלתDeckel  
  .    לפתיחת הדלת

  

  



          

          

  

          

          

  

14

  לפני השימוש הראשון

, לפני השימוש במכונה בפעם הראשונה
.  הותקנה וחוברה כהלכהיאוודאו שה

בנוסף . "יםהתקנה וחיבור"ינו בפרק עי
 במשאבה הניקוזלכך וודאו שמסנן 

קיימת סכנה של , מהודק היטב אחרת
  .נזילת מים בעת הכביסה

מכונה זאת עברה בדיקה סופית יסודית 
ייתכן ויישארו סימני , לכן. לאחר הייצור

  .מים מתהליך בדיקה זה

לא תוכלו לבצע סחיטה ,  בטיחותמטעמי
לת הכנה להפעלה עד שתבוצע פעו

להפעלת . הראשונה של מכונת הכביסה
עליכם להריץ , האפשרות לביצוע סחיטה

וללא חומרי  ללא כבסיםתוכנית כביסה 
  . כביסה

שימוש בחומרי כביסה עלול לגרום 
  .להיווצרות קצף רב

פעולה זו מפעילה גם את השסתום 
השסתום הכדורי מונע הילכדות . הכדורי

מרי הכביסה של חומרי כביסה מתא חו
, לתוך הניקוז תוך כדי תוכנית הכביסה

  .וניצול מרבי של חומרי הכביסה
 פתחו את ברז המים.  

  הפעילו את המכונה בלחיצה על לחצן
  .כיבוי /ההפעלה

  בחרו בתוכנית כביסת כותנה   
Baumwolle 60°C.  

  לחצו על לחצן התחלהStart.  
 כבו את מכונת הכביסה לאחר 

  . וכנית הכביסהשהסתיימה ת
מכונת הכביסה מוכנה לשימוש בפעם 

  .הראשונה
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  כביסה ידידותית לסביבה וחסכונית

    חסכון במים ואנרגיה

נקבעת נמדדת וצריכת מים ואנרגיה    -
  . מטען הכביסהגודל י "ע

כדי לנצל היטב את ביצועי מכונת 
הקפידו לטעון אותה , הכביסה שלכם

 במטען הכבסים המרבי לתוכנית
  .הכביסה בה אתם משתמשים

כאשר תכבסו כמויות קטנות של   -
 בקרת מטען הכביסה ,כבסים

, האוטומטית תפחית את כמות המים
 כתוצאה מכך. המים וצריכת האנרגיה

  . יתקצרזמן הכביסה 

 השתמשו בתוכנית כביסה מהירה   -
Express 20  של קטנהלכמות 

  . כבסים

חומרי הכביסה המודרניים מאפשרים   -
כביסה שתמש בתוכנית הל

). C200 ,למשל(בטמפרטורה נמוכה 
שימוש בטמפרטורה נמוכה תאפשר 

   .לכם לחסוך באנרגיה

  כדי לשמר את ההיגיינה של מכונת -
בצעו בקביעות מחזור , הכביסה

והשתמשו  )600מעל (כביסה חם 
מידע  נורית חיווי .באבקת כביסה

 תואר ותזכיר Hygiene Infoהיגייני 
  .כביסה חמהלכם לבצע 

  

  תכשירי כביסה 
 תכשירי כביסהמינון אל תשתמשו ב  -

 על ידי היצרן מהמומלץ הגבוה
  . האריזהגבי על שמופיע 

 התאימו את מינון חומר הכביסה -
  .בהתאם לרמת הלכלוך של הכבסים

, בכביסת כמות קטנה של כבסים  -
הקטינו את מינון חומר הכביסה 

ו הפחית, למחצית כמות כביסה, למשל(
  ).1/3 - את מינון חומר הכביסה ב

 Kurz,כביסה קצרה(אפשרויות נוספות 
 כביסה, Einweichenהשרייה  

  )Vorwäscheמוקדמת 

  :בחרו ב

אפשרות בשילוב התוכנית כביסה   -
  Kurz לכביסה קצרהנוספתה

בדרגת לכלוך קלה לכביסת כבסים 
  .ללא סימנים בולטים עד רגילה

נוספת ללא אפשרות כביסה תוכנית   -
בדרגת לכלוך רגילה  ת כבסיםלכביס

  .הנראים לעיןעם סימנים  עד גבוהה

  האפשרות הנוספת לכביסה מוקדמת -
Vorwäsche   לכביסה עם כתמים

, אבק, למשל (בדרגת לכלוך גבוהה
  . )חול

   כביסה במייבשייבושבעת ה
 לאחר הכביסה אתם מתכווניםאם 

, לייבש את הכבסים במכונת ייבוש
הירות הסחיטה המרבית השתמשו במ

  . שבתוכנית הכביסה
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  מדריך לכביסה נכונה

  תקציר הפעולות
 ציינות מ)..., ,(מספרי הכותרות 

תוכלו להשתמש שאת סדר הפעולות 
     .בהם כתקציר הוראות ההפעלה

 הכינו את הכבסים  

  

  רוקנו את כל הכיסים.  

  כמו מסמרים(עצמים זרים ,
לולים ע) מטבעות או מהדקי נייר

  .לגרום נזק לכבסים ולמכונה

כמו ,  אזורים בבגד המלוכלכים מאד
וכמו כן , חפתים, צווארון: למשל

רצוי לשטוף , כתמים הנמסים במים
לפני הכביסה במכונה בתכשירים 

מיוחדים המיועדים לכך או בתמיסת 
  .חומר כביסה נוזלי

, קפה, ביצים, דם, כמו למשל(כתמים 
ו להסיר  תוכלעיקשים) 'וכו, תה

באמצעות מסירי כתמים בהתאם 
להנחיות יצרני התכשירים שעל גבי 

במקרה של כתמים קשים . האריזות
כדאי להיוועץ עם חנות לניקוי , במיוחד

  .יבש

 מוקדם בכתמים  בעת טיפול
כמו  (חומרי ניקוי ממיסיםבאמצעות 

וודאו ) אלו המכילים בנזין, למשל
, למשל(שאביזרים מפלסטיק 

 וחומרים אלו, מוגניםיהיו  )כפתורים
 הכבסים שטפו היטב לפני הכנסתי

 .למכונה
   

   אל תשתמשו במכונה זו בחומרי
 .ניקוי המכילים חומרים ממיסים

  מיינו את הכבסים לפי צבעי הבדים
וסמלי הטיפול הנמצאים על תווית 

הטיפול התפורה בצווארון או בתפר 
  . הצדדי

" בעעודף צ"בדים כהים מכילים לעתים 
ויש לכבס אותם מספר פעמים בנפרד 

לפני שניתן לכבס אותם ביחד עם בדים 
  . אחרים

   :עצות כלליות
הסירו את משקולות העופרת  :וילונות  -

ואת הסרטים ואת הוילונות הניחו 
  . בתוך שקית כביסה

,  חוטים משוחררים בחזיות הסירו  -
או ' חומר הקשחה בצווארונים וכו

  .לתפור אותם פנימה
, כפתורים, הדקו ווים, רכסו רוכסנים -

  . לפני הכביסה' מהדקים וכו
 הדקו ציפות כדי למנוע מפריטים -

  .קטנים ליפול לתוכם בעת ה ייבוש
אל תכבסו במכונת הכביסה פריט 

כלשהו שסומן על ידי היצרן בתווית 
לא מתאים לכביסה ": הנתונים כ

  .)סמל " (במכונת כביסה
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  מדריך לכביסה נכונה

  פתיחת המכסה החיצוני והדלת
  הפנימית

   לחצו על לחצן ההפעלה.  

   לחצו על לחצן פתיחת הדלת החיצונית
Deckel ופתחו את המכסה החיצוני עד 
 .העצירה

  .המכסה הפנימי ייפתח אוטומטית

 פתיחת התוף  

 כנפי התוף נפתחות ! היזהרו
   .באמצעות קפיצים דרוכים

  תמכו את כנף הפתח ו בידאחזו 
  . האחורית

 

   מסומן בחץ (לחצו על תפס הנעילה
על החלק לחצו במקביל ו) השחור

  . המכסה הפנימיהקדמי של 

   אחזו ברכות בשתי הידיים את שני
 ואפשרו להם להיפתח המכסהחלקי 

  .עד המעצור

  תוףבטעינת הכבסים 

  התירו קיפולים וטענו את הכבסים 
ערבוב של . בחופשיות בתוך התוף

ם גדולים עם פריטים קטנים פריטי
מאפשר תוצאות כביסה טובות יותר 
וגם מסייע לפזר את הכבסים בצורה 

 . אחידה בתוף בעת הסחיטה

פריטי לבוש עדינים רב שכבתיים או 
פריטים קטנים יש להכניס לתוך 
שקית כביסה כדי למנוע נפילתם 
למרווח שבין הדלת והתוף בעת 
  . הסחיטה ולגרום בכך נזק למכונה

במים ובחומרי אפשר חסכון כדי ל
כביסה נסו לטעון את כמות הכביסה 
  .המרבית לתוכנית הכביסה שנבחרה

טעינת המכונה מעבר למשקל , מאידך
המרבי פוגמת בתוצאות הכביסה 
  .וגורמת להיווצרות יותר קמטים
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  מדריך לכביסה נכונה

 התוף הפנימיתמכסה סגרו את   

 

   דמי  החלק הקעללחצו , תחילה
ולאחר מכן הורידו את החלק האחורי 

 התפסים יכנסו האחד בשני ששניעד 
  . באיורמתוארכ

  המכסה סגירה לא טובה של
 עלולה לגרום נזק למכונה הפנימי
  . ולכביסה

  נקו בקביעות את הגלגלון שבקפיץ  
פעולה חלקה  להבטיחהשמאלי כדי 

  .שלו

  

 שלא נתפס פריט לבוש כל בדקו וודאו
  . התוףנפי מכסהכשהוא ב

 

    במעט לחץ המכסה הפנימיסגרו את 
על התפס כך שהוא ייכנס היטב 

  . למקומו בנקישה

 לא סגור המכסהאם : לתשומת לבכם
חומרי כביסה היטב נורית החיווי מינון 

תהבהב  Dosierung prüfen בוהג
  .במהירות



          

          

  

          

          

  

19

  מדריך לכביסה נכונה

הוספת חומר ניקוי   

מתאים הון מינה וסיף אתחשוב לה
  …מכיוון

  :לכמות קטנה מדי גורמת …

. כראוי נקיותכביסה לא תוצאות   -
 פריטי הכביסה הופכיםבמשך הזמן 
  . למגעים וקשלהיות אפורים

  .   חומרים שומניים ידבקו לכביסה-

  .   אבנית תצטבר על גוף החימום-

  :לכמות גדולה מדי גורמת …

 לתנועת ערבול מת הגורהקצפת יתר   -
שטיפה , ה ותוצאות כביסהנמוכ

  .וסחיטה גרועות

תהליך שטיפה (   צריכת מים גבוהה -
  ).נוסף יכנס לפעולה באופן אוטומטי

  . הסביבה   פגיעה באיכות-

 

    משכו החוצה את מגירת חומרי
לתאי  כביסה תכשירהניקוי והכניסו 

  :המגירה כמפורט להלן

 =  כביסה ל תכשיר כביסה
יסה אם בחרתם כב(מוקדמת 
 מהכמות 1/3הוסיפו , מוקדמת

  ).המומלצת לכביסה רגילה

 =  כביסה ל תכשיר כביסה
  עיקרית כולל השריהה

 =   מרכך כביסה או עמילן נוזלי.  

למידע נוסף על חומרי כביסה והמינונים 
: עיינו בפרק, הנכונים המוכנסים לתאים

  "  כביסהתכשירי"

   דחפו , לאחר הוספת חומרי הכביסה
את מגירת חומרי הכביסה חזרה 

  .למקומה

  התוף העליוןמכסה סגרו את.  
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  מדריך לכביסה נכונה

 תוכנית כביסהבחירת   

   סובבו את בורר התוכניות לתוכנית
  .הרצויה

  

 מהירות הסחיטהבחירת   

  

     לחצו לסירוגין על לחצן הסחיטה
"Schleudern "נורית תוארעד ש 

 .רצויהמהירות הסחיטה ההחיווי של 

 בחירת אפשרויות נוספות  
כל לחיצה על הלחצן העליון בוחרת את 

  :האפשרות הנוספת בסדר שלהלן
 שטיפה מוקדמת Einweichenהשריה 

Vorwäsche, כביסה קצרהKurz   או
  .ללא אפשרות נוספת

השתמשו בלחצן התחתון כדי לבחור או 
לבטל את האפשרות למפלס מים 

  .Wasser plusגבוהה 

 

   רו את האפשרות הנוספת בח
  . הרצויה

לא כל האפשרויות הנוספות מתאימות 
  . לכל התוכניות

 לבחור אפשרויות נוספות כל תוכלו
 לתוכנית הבסיסית ות מתאימןעוד ה

  .שבה אתם משתמשים
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  מדריך לכביסה נכונה

 התחלת התוכנית  
   ההתחלה  נורית חיוויStart  תתחיל

  .הבהבל

, הכביסהת תוכניבתחילת פעולת 
 בעת שמנגנוןקצר " נקישה"יישמע צליל 
   . משתחררהאוטומטיהתוף  מיקום פתח

  סיום תוכנית הוצאת הכבסים ב
  הכביסה

סיום -מניעת קמטים כאשר נורית החיווי
, מוארת Knitterschutz/Ende הכביסה

  .תוכלו להוציא את הכביסה מהתוף

התוף מסתובב , בסיום תוכנית הכביסה
 המאפשר פתיחה של למיקום הנכון

 וננעל באופן אוטומטי כנפי פתח התוף
מנגנון נעילת מיקום אוטומטי של (

   .)התוף

   הדלת לחצו על לחצן פתיחת
Deckel.  

 אוטומטי הכביסה תיכבה באופןמכונת 
מניעת  דקות לאחר סיום שלב 15
 כדי לחצו על לחצן . יםקמטה

  .להפעילה מחדש

 החיצוני עד מכסה  פתחו את ה
  . עצירהה

   המכסה הפנימי ייפתח באופן
  .אוטומטי

  פתחו את התוף והוציאו את 
  .הכבסים

וודאו שהוצאתם את כל הפריטים 
פריטים שיישארו בתוף . והתוף ריק

עלולים להתכווץ או לדהות בכביסה 
  .הבאה

 כיבוי אוטומטי של המכונה  

  סגרו את התוף ואת המכסה הפנימי.  

קיימת ,  התוףמכסהאם לא תסגרו את 
. סכנה שיונחו בשוגג חפצים בתוך התוף

אם לא תשימו לב לחפצים הללו 
ותפעילו את המכונה כאשר הם בתוך 

  .הם עלולים לגרום נזק לכבסים, התוף

מכסה החיצוניה את  סגרו.  

 כיבוי /לחצו ושחררו את לחצן ההפעלה
  וסובבו את בורר התוכניות למצב

  .Endeסיום 

 .  
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  ול בכביסהסמלי טיפ
  

  כביסה

הערכים המופיעים בתוך הסמל 
מסמנים את הטמפרטורה המרבית 

   . המותרת לכביסה

   ללא פס מתחת לסמל  
  רמת בחישה רגילה= 

   פס אחד מתחת לסמל  
 רמת בחישה מופחתת= 

   שני פסים מתחת לסמל  
  רמת בחישה חלשה= 

   כביסה ביד  

  אל תכבסו במכונה  

  

  יפולסמלי הט  תוכנית
   כותנה

    אל קמט
    עדינים

   צמר 
   20מהירה 

     אוטומטית

  
  ייבוש

.הייבוש' מספר הנקודות מסמן את טמפ

  ייבוש בטמפרטורה רגילה 

  נמוכה'ייבוש בטמפ   

   לייבש במייבש כביסהאין 
  

  גיהוץ

 הגיהוץ' מספר הנקודות מסמן את טמפ

  דרגת חום גבוהה  

  חום בינוי  

  דרגת חום נמוכה  

  אסור לגהץ  
  

  ניקוי מקצועי

  

  

האותיות . ניקוי יבש בלבד
מסמנות את סוג תכשיר 

  .הכביסה הנדרש

   כביסה לחה  

  אסור לניקוי יבש  
  

  הלבנה

   אין להשתמש בתכשירי
  הלבנה מחמצנים

   רק תכשירי הלבנה
  מחמצנים 
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  סחיטה

  הסופיתמהירות הסחיטה 

 ד"סל  תוכנית
 Baumwolle 1200כותנה 

 Pflegeleicht 1200 אל קמט

  Automatic   900אוטומטית 

 ינס'ג/פריטים כהים
Dunkles/Jeans 

1200 

 Express 20  1200מהירה 

  Oberhemden 600חולצות 

 Wolle 1200צמר 

  Feinwäsche 600עדינה 

סחיטה /ניקוז
Pumpen/Schleudern 

1200 

 עמילן / נפרדתשטיפה
Extraspülen/Stärken 

1200 

  
תוכלו להפחית את מהירות הסחיטה 

לא תוכלו לבחור , מאידך. הסופית
במהירות סחיטה גבוהה מזו המופיעה 

  .ל"בטבלה הנ
  

  שטיפה וסחיטת ביניים
מתבצעת פעולת סחיטה לאחר הכביסה 

 הפחתת .העיקרית ובין השטיפות
מהירות הסחיטה הסופית תפחית גם 

אם . ת מהירות סחיטת הבינייםא
תבחרו במהירות סחיטה סופית נמוכה 

ד בתוכנית כותנה " סל700 -מ
Baumwolle , המכונה תבצע מחזור
  .שטיפה נוסף

    הסחיטה הסופיתביטול
 Spülstop)עצירת שטיפה (
   הסחיטהעל לחצן לסירוגין לחצו  

 "Schleudern" עד שתואר נורית 
 Spülstop.עצירת שטיפה חיווי 

הכביסה לא תיסחט ותישאר טבולה 
אפשרות זו . במי השטיפה האחרונים

תפחית את הקמטים אם לא תוציאו  
את הכבסים מהתוף מייד בסיום 

  .התוכנית

  : להתחלת הסחיטה הסופית-

סחיטה  הלחצו על לחצן
"Schleudern" מהירות את בחרו ו

 לאחר מכן תתחיל . הרצויהסחיטהה
  .להתבצע הסחיטה הסופית

  :בסיום תוכנית הכביסה -
 המכסה על לחצן פתיחת לחצו 

.Deckel המים יתחילו להתנקז 
להוציא תוכלו  והמכסה יפתח. החוצה

  .את הכבסים

   ביטול השטיפה והסחיטה הסופית
   הסחיטהעל לחצן לסירוגין לחצו  

 "Schleudern"  עד שנורית החיווי
 ohne Schleudernללא סחיטה 

, י שטיפהלאחר מספר מחזור. תואר
המכונה ו, החוצהמנוקזים המים 

. קמטים- עוברת ישירות לשלב מניעת
מתבצעת , בתוכניות כביסה מסוימות

     .נוספתשטיפה 
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  לוח תוכניות

  ג" ק6.0: מטען מרבי           900C עד C300 - מ           Baumwolle  כותנה
, ינס'ג,  מגבות,מפות פשתן, כגון מצעי מיטה, אריגי כותנה ופשתן  -מיועד ל

  .מפיות, חולצות טי, לבנים
  :כמפורט להלן  תוכניותמשונות  C600/400 תוכניות  הערות

  קצר יותרהתכנית זמן  -
  ארוכים יותרטמפרטורה זמני שמירת ה -
   יותר צריכת אנרגיה גבוהה-

 בטמפרטורה בחרו , רמות גבוהות במיוחד של היגיינהכשנדרשות
  .או גבוהה יותר C600של 

 ג"ק 6.0: מטען מרבי                                  Baumwolle  כותנה
  לפריטי לבוש מכותנה ברמת לכלוך רגילה  -מיועד ל
 לכביסתהגדרות אלה יעילות ביותר מבחינת צריכת אנרגיה ומים  -  הערות

  .כותנה
 - בפועל תהיה נמוכה מהמושגת טמפרטורת השטיפה   עם -

C600 ב רגילה יהיו זהים לתוכנית כותנה הכביסה אם כי ביצועי - 
C600.  

  :תוכנית בדיקת התאמה לתקנים
 .1061/2010 ותווית האנרגיה לדירקטיבה 60456ENתוכנית הכביסה מותאמת לתקן 

 ג" ק2,5: מטען מרבי           C600 עד C200 - מPflegeleicht         אל קמט 

חולצות , אריגים מעורבים , פריטי לבוש מאריגים סינתטיים  -מיועד ל
   . הדורשים גיהוץ מועטומכנסיים מכותנה

  .הנמיכו את מהירות הסחיטה לאריגים המתקמטים בקלות  ההער

  ג" ק3,0: מטען מרבי                         Automatic                   400C אוטומטית

מטען מעורב של פריטי לבוש המתאימים לתוכנית לכביסת כותנה   -מיועד ל
Baumwolle אל קמט  .Pflegeleicht מיינו את הכבסים בהתאם

  .לצבעים

קצב הכביסה ומהירות , מפלס המים, כמו למשל(נתוני הכביסה   ההער
נמדדים אוטומטית בתוכנית זאת כדי להבטיח את הטיפול ) הסחיטה

  .ותוצאות כביסה מיטביות לכל פריט כביסההמיטבי האפשרי 
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  לוח תוכניות

 ג" ק3,0: מטען מרבי           Dunkles/Jeans            400Cינס'ג/פריטים כהים

אריגים מעורבים או , פריטים שחורים וכהים העשויים מכותנה  -מיועד ל
  .ינסים'ג

  ).החלק הפנימי כלפי חוץ(הפכו את הבגדים  -  הערות
ינסים נוטים בדרך כלל לדהות בעת הכביסות 'ם וגסרבלי -

  .כבסו פריטים כהים בנפרד. הראשונות

 ג" ק3,0: מטען מרבי                   Express                  400C 20 כביסה מהירה

או פריטים מעט , פריטים מכותנה ואל קמט שחוקים או בלויים  -מיועד ל
  . מלוכלכים

 . תופעל אוטומטיתKurzלכביסה קצרה הפעולה הנוספת   ההער

 ג" ק1,5:      מטען מרבי            Oberhemden                      400C חולצות

  .בהתאם לצורך, טפלו בצווארונים ובשרוולים לפני הכביסה -  הערות
 .Feinwäsche עדינהכבסו פריטי לבוש העשויים ממשי בתוכנית  -

 ג" ק2,0: מטען מרבי           400Cקרים עד מ                      Wolle דברי צמר

צמר המיועד לכביסה במכונה או ידנית או אריגים המעורבים עם   -מיועד ל
אם התווית על הבגד אינה מציינת טמפרטורה מומלצת . צמר

   .כבסו במים קרים, לכביסה

  .הנמיכו את מהירות הסחיטה לאריגים המתקמטים בקלות  ההער

 ג" ק1,5 :          מטען מרבי 400Cקרים עד מ               Feinwäsche יםעדינ

אריגים , אריגים מעורבים , פריטי לבוש עדינים מאריגים סינתטיים  -מיועד ל
   .הדורשים גיהוץ מועטממשי מלאכותי 

  .המותרים לכביסה במכונה בהתאם להוראות היצרן, וילונות

מומלץ להשתמש בתוכנית עם כביסה , ות כדי להסיר אבק מוילונ-  ותהער
  .מוקדמת

   . בטלו את הסחיטה לפריטים המתקמטים בקלות-
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  לוח תוכניות

 ג" ק5,5: מטען מרבי                            Pumpen/Schleudern סחיטה/ניקוז

  .Without spinללא סחיטה : בחרו ב:  לניקוז בלבד-  ותהער
  .חיטה הנכונה וודאו שבחרתם את מהירות הס-

 ג" ק5,5 מטען מרבי              Extraspülen/Stärkenעמילן / שטיפה נפרדת 

  . לשטיפת פריטים לכביסה ביד-  -מיועד ל
 .מפיות ובגדי עבודה,  לעמלון מפות שולחן-

  . השתמשו במהירות סחיטה נמוכה לפריטים המתקמטים בקלות-  הערות
 ולאוורר אולם אין לטפל בהם  פריטים המיועדים לעמלון יש לכבס-

  .במרככי אריגים

 שתיבאמצעות  ות ביותרטובשטיפה  ותלהשיג תוצא תוכלו -
באמצעות האפשרות שטיפה נוספת המתבצעות  שטיפות

Wasser plus. האפשרות שטיפה עליכם להפעיל את  ,לשם כך
 המתוכנתת שטיפה הפעולאמצעות ה בWasser plusנוספת 
" פעולות תכנות" ידע נוסף עיינו בפרקלמ( Water plusנוספת 
  ).חוברת זו בסוף
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  אפשרויות נוספות

תוכלו לבחור אפשרויות נוספות כל עוד 
הם מתאימים לתוכנית הבסיסית שבה 

  .אתם משתמשים

  Kurzכביסה קצרה 

לכביסה המלוכלכת בלכלוך קל עד 
 .ללא כתמים הנראים לעיין, רגיל

זמן המחזור של הכביסה העיקרית 
  .צרמתק

  Vorwäsche כביסה מוקדמת
לכביסה מלוכלכת מאד ופריטים עם 

כתמי , כתמים שהתייבשו כמו למשל
  .בוץ וחול

  Einweichenהשריה 
לכביסה מלוכלכת מאד ופריטים עם 

שומן ,  דם,כמו למשל חלבוניםכתמי 
  .קקאו, ושמן

 תוכלו לתכנת את משך זמן ההשריה -  
 דקות לשעתיים 30בתחום שבין 

  . דקות30ם של  במרווחי

מוגדרת   ברירת המחדל של המכונה -
  . לזמן השריה של שעתייםבעת הייצור

: עיינו בפרק, לשינוי תכנות זמן ההשריה
  ". השריה-אפשרויות תכנות "

 Wasserמפלס מים גבוהה 
plus  

 . וכמות המים במחזורי השטיפות גדלים
למפלס תוכלו לבחור בהגדרות אחרות 

, למידע נוסף. Wasser plusמים גבוה 
  ".פעולות תכנות"עיינו בפרק 

האפשרויות הנוספות ניתנות לבחירה 
  :בנוסף לתוכניות הכביסה הבאות

רק אחת מתוך האפשרויות המפורטות 
קצרה : להלן תוכלו לבחור בו זמנית

Kurz , כביסה מוקדמתVorwäsche 
    .Einweichen השרייה או

  

ה
צר
ק

  

ת
מ
קד
מו

ה 
יס
כב

 

ה
ריי
ש
ה

  

גב
ם 
מי

ס 
פל
מ

ה
ו

 Baumwolle X X X Xכותנה 

 Pflegeleicht X X X X אל קמט

 -  -  -  -    Automaticאוטומטית 

 ינס'ג/פריטים כהים
Dunkles/Jeans 

X X X  - 

 Express 20  1X( -  - Xמהירה 

 -  OberhemdenX X Xחולצות 

 -  -  -  -  Wolleצמר 

 -  Feinwäsche X X Xעדינה 

סחיטה /ניקוז
Pumpen/Schleudern

 -  -  -  - 

עמילן /שטיפה נפרדת
Extraspülen/Stärken

 -  -  - X 

     אוטומטיתהאפשרות הנוספת מופעלת  (1
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  מהלך התוכניות

  סחיטה  ותשטיפ כביסה עיקרית 
גובה  

  מים
מחזור 
 כביסה

גובה 
  מים

מספר 
 שטיפות

סחיטות 
  ביניים

סחיטה 
  סופית

  Baumwolle     כותנה 
2))

2-4
1

      

  Pflegeleicht      אל קמט
)

2-3
3

      

  Automatic      אוטומטית
)

2-3
3

      

  ינס'ג/פריטים כהים
Dunkles/Jeans 

      3      

  Express 20      מהירה
)

1-3
3

      

  Oberhemden      2  -   חולצות

  Wolle       2      צמר

  Feinwäsche       3  -   עדינה

סחיטה /ניקוז
Pumpen/Schleudern 

-  -  -  -  -    

 עמילן /שטיפה נפרדת
Extraspülen/Stärken -  -    1  -    

  

 = מפלס מים נמוך  

 = מפלס מים בינוני  

 = מפלס מים גבוה  

=  מוגבר קצב  

  =קצב רגיל  

  =קצב עדין  

  = רגישקצב  
  =כביסה ביד  

  . עיינו בעמודים הבאים, לפרטים נוספים לגבי האפשרויות הנוספות
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  מהלך התוכניות

במכונת כביסה זו קיימים בקרים 
אלקטרוניים עם המזהים באופן 

מכונה זו . אוטומטי את משקל הכביסה
משתמשת בכמות המים המתאימה 

הנחוצה לתוכנית בהתאם לכמות 
. הכביסה ומידת הספיגה של האריגים

שתהליכי התוכנית , המשמעות היא
והזמנים המופיעים בצג עלולים 

  .להשתנות

מבוסס על בטבלה מהלך התוכנית 
עם עומס כביסה , התוכנית הבסיסית

אפשרויות נוספות שניתן לבחור . מלא
  .לא נלקחו בחשבון זה

נורית החיווי המצביעה על מהלך 
התוכנית מחווה את השלב בתוכנית בו 

  .נמצאת המכונה

  

  : מיוחדות במהלך התוכניתתכונות

  :מניעת קמטים

ממשיך התוף , בסיום כל תוכנית
לפרק זמן של עד להסתובב במחזוריות 

   . כדי למנוע היווצרות קמטים דקות30
תוכלו לפתוח את הדלת ולהוציא את 

 במצב כשהמכונההכבסים בכל עת 
  .למניעת קמטים

 השטיפה השנייה תתבצע כאשר )1
 - ו600Cתבחרו בטמפרטורה שבין 

900C . השטיפה השלישית תתבצע
כה כאשר תבחרו בטמפרטורה הנמו

 .600C -מ
או הרביעית  לישיתהשטיפה הש  )2

  : אם באופן אוטומטימתבצעת
    נוצר קצף רב מדי בתוף-

  מהירות הסחיטה שבחרתם נמוכה -
  ד" סל700 -מ

   סחיטהבתוכנית ללא  בחרתם -
 ohne Schleudern.  

  : שטיפה שלישית מתבצעת אם)2

   סחיטהבתוכנית ללא  בחרתם -
 ohne Schleudern.  

  



          

          

  

          

          

  

30

  שינוי מהלך תוכנית הכביסה

   הכביסה תוכניתיטולב
 בכל עת טל את התוכניתלבתוכלו 

  .לאחר שהתחילה

   סובבו את בורר התוכניות למצב
  Endeסיום 

תוכנית , מי הכביסההמכונה תנקז את 
  .  החיצוניהכיסויהכביסה תתבטל ויפתח 

   :אם תרצו להוציא את הכבסים מהמכונה

   כסההמלחצו על לחצן פתיחת 
  Deckel. החיצוני

  פתחו את מכסה התוף הפנימי.  

פתחו את התוף .  

   :תאחרכביסה אם תרצו לבחור תוכנית 

 וודאו שעדיין קיים תכשיר כביסה 
במידת . במגירת תכשירי הכביסה

  .הוסיפו תכשיר כביסה, הצורך

 התוף הפנימיסגרו את מכסה .  

  בחרו , מכסה החיצוניהסגרו את
  .וכנית החדשהוהפעילו את הת

  כביסה תוכניתהפסקת 
   כבו את המכונה בלחיצה על לחצן

  . כיבוי/פעלההה

   : תוכנית הכביסהאתכדי להמשיך  

   כיבוי/פעלהההלחצן לחצו חזרה על 
.  

  שינוי תוכנית הכביסה
לא ניתן לבחור תוכנית כביסה אחרת 

אם . לאחר שהחלה התוכנית הנוכחית
נורית , בורר התוכניות התחיל לנוע

סיום /החיווי מניעת קמטים
Knitterschutz/Ende תתחיל להבהב.  

מהלך תוכנית הכביסה לא , מאידך
  .יושפע מכך

  שינוי טמפרטורת הכביסה
תוכלו לשנות ולבחור בטמפרטורת 

 דקות לאחר 6כביסה אחרת עד 
  .שהתחילה תוכנית הכביסה הנוכחית

  שינוי מהירות הסחיטה
טה בכל תוכלו לשנות את מהירות הסחי

  .  עת

  בחירה או ביטול אפשרות נוספת
תוכלו לבחור או לבטל את האפשרות 

 Wasserהנוספת למפלס מים גבוהה 
plus דקות לאחר שהתחילה 6 עד 

  . תוכנית הכביסה הנוכחית
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  ביסהשינוי מהלך תוכנית הכ

הוספת כבסים או הוצאתם לאחר 
  תחילת תוכנית כביסה

ו להוציא בתוכניות הבאות ניתן להוסיף א
 שהחלהכבסים מהמכונה גם לאחר 

  . התוכנית

   המכסהלחצו על לחצן פתיחת 
Deckel. 

התוף יסתובב כעת למצב המתאים 
). מיקום תוף אוטומטי(לפתיחת הדלת 

 . ישתחררהמכסה החיצונימנגנון נעילת 

  פתחו עד הסוף את המכסה החיצוני. 
 .המכסה הפנימי ייפתח אוטומטית

   פתחו את התוף. 

   הוסיפו או הוציאו כבסים. 

   סגרו את התוף. 

    הפנימיהמכסהאת היטב סגרו .  

    החיצוניהמכסהסגרו את . 

 .התוכנית תמשיך לפעול באופן אוטומטי

  :  כאשרהמכסהלא תוכלו לפתוח את 

הטמפרטורה של מי הכביסה מעל   -
C550 .  

התוכנית בתהליך הסחיטה  -
Schleudern.  
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  תכשירי כביסה

  המינון הנכון

 להשתמש בכל חומרי הכביסה המודרניים המיוצרים במיוחד עבור שימוש תוכלו
קוביות מרוכזות וחומרי ניקוי לשימושים , לרבות חומרים נוזליים, במכונת כביסה

  .מיוחדים

תכשירי   
 רבכביסה

 יעודיים

תכשירי 
 כביסה

צבעונייםל

תכשירי 
 כביסה
 לעדינים

תכשיר 
כביסה 
  מיוחד

מרככי 
  אריגים

 Baumwolle X  X  -  -  Xכותנה 

 Pflegeleicht X  X  -  -  X אל קמט

 Automatic   X  X  -  -  X אוטומטית

  ינס'ג/פריטים כהים
Dunkles/Jeans 

X  X  X  -  X 

 Express 20 X  X  -  -  X מהירה

 OberhemdenX  X  -  -  X צותחול

 Wolle - - -  X  X  צמר

 Feinwäsche X X X  - X עדינה

עמילן /שטיפה נפרדת
Extraspülen/Stärken 

-  - -  X  - 

   חומר כביסה נוזלי)1
" מילה"לתוכניות כביסה עם כביסה מוקדמת עליכם לרכוש בתחנות השרות של 

ים לכביסה העיקרית ברחבי הארץ מיכל מיוחד שיש להתקינו בתא החומר
   . המסומן בסימן 

  :תכשירי כביסה מיוחדים*
 .תכשירי כביסה המיועדים במיוחד לתוכנית הכביסה או לסוג האריג
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   כביסהתכשירי

 בגורמים  תלוי  המנופקמינון הנכוןה
  :הבאים

  . מידת הלכלוך של הכבסים  -

  לכלוך קל
יש . לכלוך או כתמים שאינם נראים

  . לשאולי ריח גוף ח

  לכלוך רגיל
או מספר כתמים /לכלוך שנראה ו

  . קלים

  לכלוך כבד
  . כתמים ולכלוך הנראים בברור

  .כמות הכביסה  -

   .דרגת קשיות המים  -
  קשיםבישראל בדרך כלל המים

לכן הקפידו לרכוש חומרי , מאוד
כביסה המותאמים לפעולה במים 

  .קשים

  דרגות קשיות המים

סיווג רמת 
  הקשיות

  קשיות. ד
mmol/l 

  קשיות. ד
  גרמנית

I) 0-8.4  0-15  )רכים  

II) 8.4-14  1.5-2.5 )בינוניים  

III) 14מעל   2.5מעל   )קשים  

  
  
  

  

  

  
  מינון

השתמשו במינון תכשיר הכביסה 
 באמצעות שימוש המומלץ על ידי היצרן

בכלי המדידה המסופק עם האריזה 
במיוחד בעת , )כוס מדידה, למשל(

  .לישימוש בתכשיר כביסה נוז

   חוזר מילוי ל אריזות

קנו אריזות , תכשירי ניקויבעת רכישת 
ככל  ,חוזר של תכשירי הניקוי למילוי
 להפחית את בכך תוכלו לסייע. שניתן
  .אריזותפסולת הכמות 

  מרככי מים
בדרגות קשיות מים השנייה והשלישית 

תוכלו להשתמש במרכך מים כדי 
.  כביסהילהקטין את השימוש בחומר

.  על האריזהן המצוימינוןהשתמשו ב
הוסיפו תחילה את חומר הכביסה ורק 

  . לאחר מכן את מרכך המים
 במינוןהשתמש לאחר מכן תוכלו ל

  . למים רכיםםחומר כביסה המתאי

כביסה עם מספר תכשירי 
  כביסה

במקרים בהם הנכם משתמשים 
תכשירי , למשל(במספר תכשירי כביסה 

שפכו , )כביסה עבור שימושים מיוחדים
  : בסדר הבא לתא התכשיריםאת 

  כביסהתכשיר   .1

  מרכך מים  .2

   כתמיםמסיר  3

 מתפזרים בצורה התכשיריםבדרך זו 
  .הטובה ביותר
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   כביסהתכשירי

  מרכך כביסה ועמילן נוזלי

  מרכך כביסה
 ומונע מחשמל פריטי הלבושמרכך את 

סטטי להיווצר בעת ייבוש במייבש 
  .כביסה

  אריגיםמרכך 
 והופך אותם נעימים יםהאריגמרכך את 

  .למגע

  עמילן 
: מקשה ומעצב פריטים בכביסה כגון

  .מפות שולחן ומצעי מיטה, חולצות

 או העמילן המרענן, מרכך הכביסה
 באופן אוטומטי מתווספיםהנוזלי 

  . התוכנית בשלב הסופי שלכביסה ל

  

   הוסיפו את מרכך הכביסה או העמילן
אל תוסיפו מעבר . הנוזלי לתא 

  .מפלס הגובה המרבימון לסי

 נמזגיםמרכך הכביסה או העמילן הנוזלי 
. הסופיתלתוף באופן אוטומטי בשטיפה 

בסיום התוכנית נשארת כמות מים 
  .מעטה בתא מרכך הכביסה 

, אם אתם מעמלנים לעתים תכופות
מגירת תכשירי  נקו בקביעות את

   .   ובמיוחד את הסיפון, הכביסה

  
  ן בנפרדהוספת מרכך כביסה ועמיל

  מזגו את המינון הנכון בהתאם
 .להנחיות היצרן שעל גבי האריזה

  מזגו נוזלים לתוך תא. 

  אבקה או תכשירים צמיגים ודביקים
 .תא מלאו ב

 עמלון /בחרו בתוכנית שטיפה נפרדת
Extraspülen/Stärken. 

 בחרו את מהירות הסחיטה. 

  לחצו על לחצן התחלהStart.  
  

  צביעה והסרת צבע
  בחומרי צבע או שתמשו תאל 

  .במסירי צבע במכונת כביסה זו

תוכלו להשתמש בצבעים המיועדים   
. לשימוש במכונות כביסה ביתיות

שימו לב  שהמלח בו , מקום מכל
משתמשים בתהליך הצביעה יכול 
-לגרום לחלודה ברכיבי פלדת האל

חלד במכונה אם אתם צובעים 
פעלו תמיד בהתאם . לעתים קרובות

  .היצרןלהוראות 
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  ניקוי וטיפול

  )מידע היגייני(ניקוי התוף 
או שימוש /כביסה בטמפרטורה נמוכה ו

בתכשירי כביסה נוזליים עלולים לגרום 
להיווצרות בקטריות וריחות לא נעימים 

כדי לנקות את התוף וגם . במכונה
, למנוע היווצרות ריחות לא נעימים

של הריצו  תוכנית כביסה בטמפרטורה 
600Cכאשר מוארת נורית חיוויות לפח  

  . Hygiene info מידע היגייני

לוח וניקוי המעטפת החיצונית 
  הבקרה

  נתקו את המכונה מרשת
החשמל לפני תחילת הפעולות לניקוי 

  . המכונה
  

 את המכונה במיםאל תשטפו .  

 מטליתקו את גוף המכונה בעזרתנ   
E-Cloth  חומר ניקוי או " מילה"של

.  בסבון ומיםעדין שאינו שורט או
  . ב מטלית רכההיטב ייבשו שטפו ו

  תוכלו לנקות את התוף בעזרת חומר
 בהתאם חלד- מיוחד לניקוי פלדת אל

להוראות השימוש המופיעות על 
  .אריזת המוצר

  אל תשתמשו בחומרי ניקוי
, חריפים או בחומרים לניקוי זכוכית

משום שחומרים אלו מכילים חומרים 
נזק לחלקי כימיים העלולים לגרום 

  .הפלסטיק

   הכביסהכשיריתניקוי מגירת 
הסירו בקביעות שאריות ומשקעים 

  .הכביסהתכשירי משנוצרו 

  

  משכו החוצה , לביצוע פעולת הניקוי
  .את המגירה
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  ניקוי וטיפול

 

  כלפי מעלה את הסיפון בתא משכו
  . )בכיוון החץ(מרכך הכביסה 

את ,  שטפו את מגירת חומרי הכביסה
 חומרי הכביסה ואת שפופרת תאי

  . הסיפון במים פושרים זורמים

 שטפו גם את הצינורית שביציאת 
חומר הכביסה הנוזלי והרכיבו חזרה 

  .את שפופרת הסיפון

 וודאו שצינור יציאת המים לא 
  .כדי למנוע הצפה, ישתחרר וייפול

   

  ניקוי חלל מגירת חומרי הכביסה

  

   לבקבוקים כדי מברשתבהשתמשו 
סיר שאריות חומרי כביסה ואבנית לה

  ..מתוך מגירת תכשירי הכביסה
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  ניקוי וטיפול

  ניקוי המסננים בכניסת המים
מכונת הכביסה מצוידת בשני מסננים 

בכניסת המים כדי להגן על שסתום 
  . כניסת המים

  6מדי בדקו את המסננים הללו אחת 
חודשים או בתדירות גבוהה יותר 

הפסקות תכופות במקרים בהם קיימות 
  .באספקת המים

  

 סגרו תחילה את הברז .  

   פתחו את המחבר בין צינור כניסת
  . המים והברז

  

  מתוך 1הוציאו את אטם הגומי 
  . המגרעת

   בעזרת 2תפסו במוט מסנן הפלסטיק 
  .הוציאו את המסנןו, מלקחיים

 נקו את מסנן הפלסטיק .   

   החזירו את המסנן והאטם למקומם
  .ש את הצינורוחברו מחד

אם . פתחו את הברז וודאו שאין דליפות
הדקו את חיבורי , מתגלית דליפת מים

   .המים

 המסנןהחזיר את  לאל תשכחו
  . לאחר הניקויולמקומחזרה 
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  מדריך לפתרון תקלות

ובעיות מסוימות , בעזרת ההנחיות שלהלן תוכלו לפתור בעיות בביצועי המכונה
  .  ני הפנייה לשרות התיקוניםלפ, הנובעות מהפעלה לא נכונה

  כל עבודת תיקונים הקשורה לרכיבים חשמליים של המכונה תבוצע על ידי
תיקון על ידי טכנאי שאינו מוסמך . טכנאי מוסמך בלבד ובהתאם לחוק החשמל

  .עלול להיות מסוכן

  

  לא מתחילה תוכנית הכביסה
  חיווי תקלה  סיבה אפשרית  פתרון

  :האםבדקו 
 כנס היטבמו    התקע -

  . בקירלשקע
    הנתיך האוטומטי -

 . בארון החשמל  מורם

  . אין אספקת חשמל

  
מניעת ת חיווי ינור

    סיום/קמטים 
Knitterschutz/Ende 

 או נורית מוארתלא 
 Startהחיווי התחלה 
  .לא מהבהבת

הכינו את המכונה כמתואר 
לפני השימוש "בפרק 

 ".במכונה בפעם הראשונה

ל המכונה לא בוצעה הכנה ש
  . להפעלה ראשונה

התוכנית לא מתחילה 
כאשר בחרתם בתוכנית

סחיטה סופית /ניקוז
Pumpen/Schleudern

מכסה סגרו היטב את 
  .התוף הפנימי

 לא הפנימיהתוף מכסה 
  .סגור היטב

בדיקת מינון נורית חיווי 
  הכביסהתכשיר 

Dosierung  prüfen 
מהבהבת במהירות ולא

מתחילה תוכנית 
  .סההכבי
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  מדריך לפתרון תקלות

   מוארתתוכנית הכביסה נעצרה ונורית חיווי תקלה 
  

  חיווי תקלה  סיבה אפשרית     פתרון
נקו את מסנן הסיבים 

ומשאבת הניקוז כמתואר 
 - איתור תקלות "- במדריך ל

רה של קפתיחת הדלת במ
או הפסקת /חסימת הניקוז ו

  ".חשמל

  .יציאת הניקוז חסומה

גובה מרבי שבו מונח צינור 
  . מטר1הניקוז הוא 

צינור הניקוז הוצב במקום 
  .גבוה מדי

יקת בדחיווי ת ינור
Ablauf prüfenהניקוז 

.מהבהבת  

מערכת כניסת המים     .פתחו את ברז המים
  . חסומה

המסנן בצינור כניסת המים   .נקו את המסנן
  .ךמלוכל

 חיווי בדיקתת ינור
  כניסת המים

Zulauf prüfen 
    .מהבהבת

למוקד שרות התקשרו 
עיינו בגב (אלקטרה 
  .)החוברת

מופעלת מערכת ההגנה 
  .מפני הצפה

 חיווי בדיקתת יונור
  כניסת המים

Zulauf prüfen 
 Ablaufהניקוז יקת בדו

prüfen תומהבהב.  

הפעילו מחדש את תוכנית 
 חיוויאם נורית ה. הכביסה

, חזרהמתחילה להבהב 
התקשרו למוקד שרות 

נו בגב עיי(אלקטרה 
  ).החוברת

 /ת החיווי השריהינור  .קיימת תקלה
שטיפה מוקדמת 

Einw. / Vorwäsche 
    Spülenאו שטיפה 
   .מהבהבת

 כיבוי /לחצן ההפעלהלחיצה על כבו את מכונת הכביסה ב:   חיווי התקלהלכיבוי 
 סובבו את בורר התוכניות למצב סיום וEnde.  
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  מדריך לפתרון תקלות

   אולם התוכנית ממשיכה כרגילמוארתקלה נורית חיווי ת

 
 חיווי תקלה  סיבה אפשרית   פתרון

כדי למנוע היווצרות 
בקטריות וריחות לא 
, נעימים מתוך המכונה
הריצו תוכנית כותנה 

Cottons 90°C אבקת עם 
  .כביסה

זמן רב לא הופעלה תוכנית 
כביסה בטמפרטורה שמעל 

  .C600 - ל

נורת החיווי מידע 
 Hygiene Infoהיגייני
  .מוארת

בפעם הבאה הקטינו את 
המינון ועיינו בהוראות 

היצרן המופיעות על 
  .האריזה

בדיקת נורית חיווי  .הכביסהבעת  הקצפת יתר
הכביסה מינון תכשיר   

Dosierung  prüfen 

   .מהבהבת

הפעילו מחדש את תוכנית 
 החיוויאם נורית . הכביסה
התקשרו , חזרה מהבהבת

קטרה למוקד שרות אל
  ).עיינו בגב החוברת(

התקדמות נורית חיווי   .קיימת תקלה
תהליך הכביסה 

כביסה עיקרית ל
Waschen או שטיפה 

Spülen מהבהבת.  

מיקומו של בורר התוכניות לאחר הפעלת שיניתם את 
סובבו את בורר התוכניות בחזרה לתוכנית . התוכנית

  .הקודמת שנבחרה

מניעת ת חיווי ינור
  סיום/קמטים

Knitterschutz/Ende
 התקדמות תצוגתב

 ,תהליך הכביסה
  .מהבהבת

  

 כיבוי/כבו את מכונת הכביסה בלחיצה על לחצן ההפעלה:  לכיבוי חיווי התקלה  
  וסובבו את בורר התוכניות למצב סיוםEnde.  

  . נוריות התחזוקה מוארות בסיום תוכנית כביסה ובעת הפעלת מכונת הכביסה
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  מדריך לפתרון תקלות

  או תוצאות כביסה לא משביעות רצון כלליות בעיות
 התקלה  סיבה אפשרית  פתרון

עיינו (אזנו את המכונה 
  ") וחיבורהתקנה"בפרק 

הרגליות אינן מאוזנות על 
  .הרצפה

המכונה רועדת 
  .במהלך הסחיטה

ערבבו פריטים גדולים 
וקטנים יחדיו כדי לאפשר 
פיזור טוב יותר של מטען 
  .הכביסה בעת הסחיטה

 חוסר איזון זיהתההמכונה 
בעת הסחיטה הסופית 
והפחיתה את מהירות 

  .הסחיטה

הכביסה לא נסחטה 
כראוי והיא עדיין 

  .רטובה

בחרו מהירות סחיטה 
  .גבוהה יותר

מהירות הסחיטה 
  .שבחרתם נמוכה מדי

הכבסים לא נסחטו 
  .לשביעות רצונכם

רעשים אלו נשמעים בסיום תהליך  .!זאת לא תקלה
  .מים והם רעשי פעולה רגיליםהורקת ה

המשאבה משמיעה 
 רעשים מוזרים

 נקו את מסנן כניסת -
  .המים

 בפעולת מפלס בחרו -
  .מים גבוה

  .לחץ המים נמוך מידי

 נקו את מגירת תכשירי -
  .הכביסה

 כביסה תכשירשפכו  -
לתוך התא לפני הוספת 

  .כך מיםמר

עם מרכך  כביסה אבקת
  .ה דביקיתנעשמים 

שאריות רבות של 
חומר כביסה נשארות 

במגירת חומרי 
 .הכביסה

עיינו . נקו את צינור היניקה
 –ניקוי ותחזוקה : "בפרק

"ניקוי מגירת חומרי הכביסה

צינור הסיפון סתום או 
  .שאינו ממוקם נכון

 אינו כביסה הרכךמ
מונפק במלואו או 

.שנשארים מים בתא 
בחרו תוכנית כביסה 

 .עדינה יותר ועם יותר מים
בחרתם בתוכנית כביסה   

.מדי" נמרצת"

תכשירי הגדלת המינון של 
הכביסה מונעת מאבנית 

  .להצטבר בכבסים

לא השתמשתם במספיק 
  . כביסהתכשיר

השתמשו במרכך כביסה 
  .בשטיפה האחרונה

לא השתמשתם במרכך 
  .כביסה

, כשהכביסה יבשה
אתם חשים שהיא 

  . קשה למגע
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  מדריך לפתרון תקלות

 תקלה  סיבה אפשרית  פתרון

השתמשו בחומר כביסה לשימוש  - 
  .כללי המכיל חומר הלבנה

שפכו חומר להסרת כתמים לתא  - 
 והכניסו את חומר הניקוי 

  .הנוזלי לתוך כדור ניפוק
הסרת ל םאל תערבבו תכשירי - 

  .כתמים עם חומר ניקוי נוזלי

 תכשירי כביסה
נוזליים אינם כוללים 

הם . חומרים מלבינים
 כתמי אינם מסירים

  . קפה ותה, פירות

 כביסה נוזלי תכשיר
אינו מניב תוצאות 
 .כביסה איכותיות

  . כביסהתכשירהוסיפו  - 
, לפני ביצוע תהליך הכביסה הבא - 

  C600 -הריצו תוכנית כותנה ב
או יותר עם אבקת כביסה ללא 

  .כבסים

לא השתמשתם 
בכמות מספקת של 

  . כביסהתכשיר

חלקיקים אפורים 
ושמנוניים נדבקים 

 . יהילכביסה הנק

 את השאריות בעזרת סירנסו לה - 
 .מברשת

בעת כביסת פריטי לבוש כהים  - 
 תכשירי כביסההשתמשו ב

תכשירי. שאינם מכילים זיאוליטים
 בדרך כלל לא נוזליים כביסה

  .מכילים תרכובות כאלה

 הכביסה מכיל תכשיר
) זיאוליטים(תרכובות 

המיועדות לסייע 
אינן שבריכוך המים ו

  . יםנמסות במ

שאריות לבנות כמו 
אבקת כביסה על 

 .הכבסים

השתמשו במינון נמוך יותר של 
עיינו בהוראות . חומר הכביסה

  .היצרן שעל גבי האריזה

נוצרה הקצפת יתר 
 .בעת תהליך הכביסה

קצף פורץ מחזית 
  .מכונת הכביסה
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  מדריך לפתרון בעיות

  התרעה ונשמע צליל המכסהנעילת /בעיות עם מנגנון פתיחת
 הבעיה  סיבה אפשרית  תיקון

סובבו ביד את התוף למצב 
נועלי הדלת בחלק (הנכון 
להבא הקפידו ). העליון

לערב פריטי לבוש קטנים 
. וגדולים ביחד בתוך התוף

פריטים בגדלים שונים 
מתחלקים טוב יותר בתוף 

איזון טוב יותר ומאפשרים 
  .בעת הסחיטה

 מטען כביסה לא מאוזן
פן מונע מהתוף לנוע באו

 המכסהאוטומטי לפתח 
  .העליון

פתח הטעינה בתוף 
לא מכוון לפתח 

 . העליוןהמכסה

הכניסו היטב את תקע 
  .החשמל לשקע בקיר

מכונת הכביסה לא 
  .מחוברת לרשת החשמל

 /לחצו על לחצן ההפעלה
  . כיבוי

מכונת הכביסה לא 
  .מופעלת

פתחו את הדלת כמתואר 
פתיחת הדלת "פרק ב

במקרה של הפסקת 
  . בהמשך"חשמל

 .תקלה באספקת החשמל

מנגנון ההגנה מונע את פתיחת הדלת עם טמפרטורת 
  .550C  -המים גבוהה מ

לא ניתן לפתוח את 
 .הדלת החיצונית

פתחו את הכיסוי החיצוני 
ולאחר מכן , עד העצירה

 .סגרו את המכסה הפנימי

נועל המכסה הפנימי אינו 
  נתפס

נועל המכסה הפנימי 
 .אויאינו פועל כר
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  מדריך לפתרון תקלות

פתיחת הדלת במקרה של חסימת 
  או הפסקת חשמל/יציאת הניקוז ו

כבו את המכונה .  

  

כדי   הצהובנוף  השתמשו במ
  . לפתוח את כיסוי המסנן

  סתומהיציאת הניקוז 
 עד יישארו ,אם יציאת הניקוז סתומה

ת מכונ מים בתוך  ליטרים25
  .הכביסה

בצעה אם הכביסה הת: זהירות
המים , בטמפרטורה גבוה 

המנוקזים עלולים להיות עדיין 
קיימת סכנת צריבה או . חמים
    !כוויה

  ניקוז המים

  לפתח המסנן מתחת קערההניחו.  

את ואל תוציאו  ו לגמריתשחרראל 
  .המסנן

  

  עד שהמים  את מסנן הסיבים שחררו
  .יתחילו לצאת החוצה

  :להפסקת זרימת המים

   : כמות גדולה של מיםאם נותרה במכונה

  הדקו חזרה את מסנן הסיבים .  

  :אחר שזרימת המים נפסקת

     

 את מסנן המוךהחוצה הוציאו .
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  מדריך לפתרון תקלות

נקו היטב את מסנן המוך  .  

  

  כמו (הוציאו גופים זרים כלשהם
ואת ) 'מטבעות וכו, כפתורים, למשל
סובבו את כנפי המשאבה ביד . המוך

  . בחופשיותיםמסתובבם וודאו שה

 החזירו היטב חזרה את מסנן המוך 
  .למקומו והדקו אותו היטב

 וודאו שמסנן המוך מהודק היטב ,
אחרת קיימת סכנה של נזילת מים 

  .בעת השימוש במכונה

,  ניקויתכשירכדי למנוע אובדן של 
 2 -כמזגו , לאחר ניקוי מסנן הניקוז
תכשירי ליטר מים לתוך מגירת 

 באופן יישאבו עודפי מים .הכביסה
  .אוטומטי לפני תכנית הכביסה הבאה

   התוף מכסהפתיחת 

 וודאו תמיד שהתוף נעצר לגמרי 
לפני שתיגשו למכונה כדי להוציא את 

גישה לתוף שעדיין בתנועה  .הכבסים
  .עלול לחשוף אתכם לסכנת פציעה

  

  משכו את ידית שחרור חירום כלפי
  . דלת התוףכדי לפתוח אתמטה 

   מכסה הדלת העליונה פתחו את
והמכסה הפנימי יפתח באופן 

        .אוטומטי
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  שרות לאחר מכירה

  פנייה לשרות
במקרה של תקלה אשר אינכם מצליחים 

פנו לאחת , להתגבר עליה בעצמכם
מתחנות השרות המפורטות על הכריכה 

  . האחורית של חוברת זו

עם כל פנייה לשרות ציינו את דגם 
כפי שהוא מופיע , שברשותכםהמכונה 

על תווית הנתונים הנמצאת בגב מכונת 
  .הכביסה

  

  )PC(עדכונים עתידיים 
 מיועדת לשימושו של ”PC“נורית החיווי 
כדי לעדכן את המכונה , טכנאי השרות

  .שברשותכם בשיפורים חדשים בעתיד

אם בעתיד יהיו שיפורים טכנולוגיים 
טכנאי , בתוכניות הכביסה השונות

ות יוכל לעדכן גם את המכונה השר
  .שלכם בשיפורים הללו

  אביזרים נוספים
אביזרים נוספים למכונת הכביסה תוכלו 

לרכוש באחת מתחנות השרות 
ברחבי הארץ " מילה"המוסמכות של 

).נא עיינו ברשימה שבגב החוברת(
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  התקנה וחיבורים

  מראה כללי

  

כבל החשמל   

צינור כניסת המים   

  קרה לוח במכסה עם  

למסנן ,  פתח גישה למשאבת ניקוז
  .ולפתיחת הדלת בחירום

רגליות מתכווננות   

 מסתובבת  צינור ניקוז גמיש עם זווית
  .מתפרקת



          

          

  

          

          

  

48

  התקנה וחיבורים

  פירוק חיזוקי ההובלה

 עליכם להסיר את חיזוקי ההובלה 
לפני הפעלת מכונת הכביסה בפעם 

  .הראשונה

  

  4את הבריגו החוצה בעזרת מפתח 
  . שבאיורAהברגים 

  הברגים 4שחררו את B הנשארים על 
  .לוחות החיזוקים

  
  משכו החוצה את שני לוחות

  .החיזוקים

את פתחי חיזוקי ההובלה  ,
עליכם לכסות עם פקקי הכיסוי 

, פתחים פתוחים. המצורפים למכונה
   .לגרום לפציעהים עשוי

  

 פקקי4 - סתמו את שני החורים ב  
  . מסופקים עם המכונהההפלסטיק 

 את חיזוקי ההובלה שמרו 
יש . במקום בטוח לשימוש עתידי

להתקין אותם במכונה בכל מקרה 
הרכבת . שתרצו לשנע אותה בעתיד

החיזוקים נעשית בסדר הפוך לסדר 
  . פירוקם

  הרכבת חיזוקי ההובלה
  הרכבת חיזוקי ההובלה במקרה

נעשית בסדר פעולות הפוך , הצורך
  .לפירוק
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  התקנה וחיבורים

  איזון המכונה
 הציבו את המכונה על משטח יציב 

  .  ומאוזן

  הצבת המכונה
  ניסיון מוכיח שמשטח ההתקנה הטוב

רצפות בטון . ביותר הוא משטח בטון
פחות רגישות לרעידות במהלך 
  . הסחיטה בהשוואה לרצפות עץ

 המקום בו מוצבת המכונה חייב 
המכונה להיות נקי ויבש כדי למנוע מ

  .להחליק בעת תהליך הסחיטה
  

אל תציבו את מכונת הכביסה על 
כיסוי רצפה רך כדי למנוע רעידות 

 .בעת פעולת הסחיטה

 משטח הגבההכשהמכונה מוצבת על 
 :מעץ

מעץ מומלץ להציב אותה על בסיס   -
 60מ באורך של "X 3בעובי של (לבוד 

 חזקו את. )מ" ס45מ וברוחב של "ס
  . רצפהואת הבסיס להמכונה 

מומלץ להתקין את המכונה בפינה בה   -
  . יציבות הרצפה גדולה יותר

  

  כוונון הרגליות

 המכונה ניתנות לכוונון כדי רגליות
   .לאפשר לאזן את המכונה

 

  בעזרת מברג סובבו ושחררו את אום
  .הנעילה

  סובבו את הרגליות עד שהמכונה
  .תהיה מאוזנת ויציבה

  הדקו חזרה בעזרת המברג את אום
  .הנעילה
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התקנה וחיבורים

  מערכת הגנה מפני נזקי מים של מילה

נערכת ההגנה מפני נזקי מים של מילה 
   .מגינה על המכונה מפני נזקי מים

המערכת מורכבת משלשה רכיבים 
   :עיקריים

   צינור כניסת המים) 1

   המערכת האלקטרונית וגוף המכונה) 2

   צינור הניקוז) 3

  םצינור כניסת המי) 1
צינור כניסת המים מסוגל לעמוד 

  .kPa 7,000בלחץ של מעל 

המערכת האלקטרונית וגוף ) 2
  המכונה

   עוקה -

דליפה כלשהי של מים נאספת 
מצוף . בעוקה שבבסיס המכונה

המותקן בעוקה מפעיל שסתום בטחון 
המונע כניסת מים נוספים לתוך 
המכונה והמים שבתוך המכונה 

  .נשאבים החוצה

  פני הצפה   הגנה ב-

מערכת זו מונעת מהמכונה למלא 
אם גובה המים . מים יתר על המידה
משאבת הניקוז , עובר מפלס מסוים

נכנסת לעולה ומנקזת החוצה את 
  . המים העודפים

  צינור הניקוז) 3

צינור הניקוז מוגן על ידי מערכת 
אוורור המונעת מהמכונה להתרוקן 

  . לחלוטין
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התקנה וחיבורים

  קת המיםחיבור לאספ
חברו את המכונה למקור המים בהתאם 

  . לתקנות

המכונה תוכננה לפעולה בלחץ כניסת 
אם . kPa 1,000 - לkPa 100מים שבין 

 יש kPa 1,000 -לחץ המים גבוה מ
  .לחבר מפחית לחץ

את החיבור לצינור המים הראשי חייב 
לעשות שרברב ועליו לכלול ברז ראשי 

  . 3/4"עם הברגה של 

נור הלחץ של כניסת המים חברו את צי
 הברגה בקוטרעם אספקת מים לברז 

 ברז המים חייב להיות מותקן .3/4"של 
   .על ידי שרברב מיומן

  נקודות החיבור נמצאות תחת
 באיטיות את ברז פתחו. לחץ המים

המים כדי לוודא שלא קיימות דליפות 
  .מנקודות החיבור

  

 מתאים לחיבור למקור אינוצינור זה 
יש לוודא שהדסקית . םמים חמי

  . מונחת כראוי בתוך המחבר

  טיפול ותחזוקה
השתמשו אך ורק בחלקים מקוריים של 

ה או במקרה של צורך בהחלפמילה 
זה צינור .  צינור כניסת המיםהארכת
  . kPa 7,000עמיד בלחץ של נבדק ו

, כדי להגן על שסתום כניסת המים
  - אין להסיר את שני מסנני המים

 בקצה צינור כניסת האחד המורכב
המים והשני המורכב בנקודת כניסת 

  .המים במכונה
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  התקנה וחיבורים

  חיבור לביוב
הוצאת המים מהמכונה מתבצעת על 

ידי משאבה המסוגלת לרוקן את המים 
דרך צינור הניקוז המונח בגובה של עד 

, הקפידו לא לקפל אותו .מטר אחד
משום שהדבר עלול לחסום את יציאת 

 ניתן לכוון את הברך המסתובבת .המים
בקצהו של צינור הניקוז לשני הכיוונים 

או לפרק אותו במידת הצורך על ידי 
  .סיבוב חד ומשיכה

תוכלו להאריך את צינור הניקוז עד 
 מטר באמצעות צינור 5לאורך של 

מאריך אותו תוכלו לרכוש בתחנות 
  ".מילה"השרות המורשות של 

 מטר 1 במקרה של פתח ניקוז הגבוה מ
נדרשת משאבת ניקוז , ) מטר1.80עד (

כפולה יחד עם ערכת המרה אותה 
תוכלו לרכוש בתחנות השרות 

  ".מילה"המורשות של 

  :חיבור צינור הניקוז
  : ישירות לתוך כיור .1

  לתשומת לבכם

תלו את הצינור על שפת הכיור  -
  .  וחזקו אותו כך שלא יישמט

וודאו שהמים זורמים בחופשיות כדי  -
ע הצפה ויניקה חוזרת של למנו

  . המים לתוך המכונה

חיבור לצינור ניקוז מפלסטיק עת  ב.2
אין צורך להשתמש , עם פטמת גומי
  . חוזר-בשסתום אל

  .חיבור ישיר לצינור ביוב אנכי .3

תוך פתח ניקוז בהנחת צינור הניקוז . 4
  . רצפתי

  :לתשומת לבכם

  

מתאם   

אום הידוק   

תפס הצינור   

נור קצה הצי  

  הכניסו את המתאם לתוך יציאת 
 .הניקוז והשתמשו באום ההידוק 

  חברו את קצה הצינור למתאם 
. 

  השתמשו במברג כדי להדק את תפס
  . בסמוך לאום ההידוקהצינור 
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  התקנה וחיבורים

  חיבור לחשמל
 את כל עבודות החשמל באמצעות בצעו

חשמלאי מוסמך בהתאם לתקנות 
  .הבטיחות המקומיות

המכונה מסופקת כאשר היא מוכנה  
  פזית- לרשת חד, לחיבור לחשמל

   .  הרץ50,  וולט230 

 הנתונים החשמליים של המכונה 
מצוינים ) הספק וערך הנתיך, מתח(

וודאו . בתווית הנתונים של המכונה
שנתונים אלו מתאימים לרשת החשמל 

  . הביתית

חברו את המכונה לרשת החשמל דרך 
  . שקע נגיש

מומלץ , נוספת מפני התחשמלותלהגנה 
לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן 

במפסק זרם דלף נגד התחשמלות 
  .30mAבזרם דלף של 

אל תחברו את המכונה לרשת החשמל 
עם כבל מאריך או שקע מפצל המיועד 

שלא , לחיבור מכשירי חשמל נוספים
מבטיחים את הבטיחות הנדרשת 

סכנת התחממות , כמו למשל(מהמכונה 
  ) יתר

  :אזהרה

 את המכונה לשקע המוארק חברו
. בהארקה תקנית בלבד
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  נתוני צריכה

מטען   נתוני צריכה
 אנרגיה ג"בק

kWh -ב
 מים
 'בל

לחות זמן מחזור
 שיורית

900C 6.0 1.75 48 2ד 9 ' ש' -  
600C 6.0 0.95 48 1ד49 ' ש '-  
600C 3.0 0.70 34 1ד49 ' ש '-  

 53%' ד39 ' ש2 48 0.85 6.0 

 53%' ד39 ' ש2 34 0.62 3.0 
400C 6.0 0.69 58 2ד9 ' ש ' -  
400C 3.0 0.50 34 2ד9 ' ש ' -  

 Baumwolleכותנה 

  -' ד39 ' ש2 34 0.45 3.0 
 30%' ד52'  שPflegeleicht 400C 2.5 0.45 45 1אל קמט 

  -' ד24'  שAutomatic  400C 3.0 0.45 50 1אוטומטית 
 Darkינסים 'ג/יםכה

garments/Denim  400C 3.0 0.55 43 1ד12'  ש '-  

  -  ' דExpress 400C 3.0 0.30 26 20  20מהירה 
  -  ' דOberhemden 400C 1.5 0.48 43 54חולצות 

  -  ' ד Wolle  300C 2.0 0.23 39 39מר צ
כביסה עדינה 

Feinwäsche 300C 1.5 0.30 65 59ד '  -  

  :הערות למעבדות תקינה
 EN 60456תקן האירופאי בדיקת יעילות לפי התוכנית בדיקת התאמה ל*

  .1061/2010והדירקטיבה האירופאית לסיווג אנרגטי 

 להיות שונים מהערכים הנקובים לעיל עקב שינויים בלחץ יםישונתוני הצריכה ע
טמפרטורת ,  המים הנכנסים לתוך המכונהטמפרטורת, קשיות המים, המים

שינויים באספקת החשמל ובחירה של , כמות הכבסים, סיםסוג הכב, הסביבה
  .פעולות נוספות
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  נתונים טכניים

  מ"מ 900  גובה

  מ"מ 1390  גובה עם דלת פתוחה

  מ"מ 454  רוחב

  מ"מ 600  עומק

  ג" ק94.0  משקל

  ג כבסים יבשים" ק6,0  קיבולת כביסה

  עיינו בתווית הנתונים  מתח רשת חשמל

  ת הנתוניםעיינו בתווי  צריכת הספק

  עיינו בתווית הנתונים  נתיך נדרש

  "נתוני צריכה"עיינו בפרק   נתוני צריכה

  )בר kPa )1 100  לחץ מים נמוך

  )בר kPa )10 1,000  לחץ מים מרבי

   מטר1.70  אורך צינור כניסת מים

   מטר1.50  אורך צינור ניקוז המים

   מטר2.40  אורך כבל החשמל

   מטר1.00  וזגובה מרבי להנחת צינור הניק

   מטר5.00  אורך מרבי לצינור ניקוז 

  עיינו בתווית הנתונים  אישורי מעבדות תקינה

 W0.25  צריכת הספק כשהמכונה במצב כבוי

צריכת הפסק כשהמכונה במצב המתנה 
  פעיל

W2.0 
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  פעולות תכנות

ההגדרות מיועדות לשינוי הבקרה 
האלקטרונית של מכונת הכביסה כדי 

  . ויים הרצוייםלהתאים את השינ
  .את ההגדרות תוכלו לשנות בכל עת

  מערכת מפלס מים גבוה

האפשרות הנוספת למפלס מים גבוה 
Wasser plus מגדילה את כמות המים 

  .הנכנסים בתוכניות המפורטות להלן

  :ביצוע הכיוונים מתבצע כדלקמן

  :1 הגדרה
  )הגדרת ברירת המחדל(

בכביסה העיקרית מוגדל  המים מפלס
     .שטיפותי הובמחזור

  :2 הגדרה
    .תהליך שטיפה נוסףמתבצע 

  :3 הגדרה
כמות מים מוגברת בכביסה העיקרית 

 ונוסף תהליך ,ובמחזורי השטיפות
      .שטיפה נוסף

  
 כדי  עד  שלביםפעלו בהתאם ל

  . בזיכרוןהגדרהלתכנת ולאחסן את ה

 מופעלות באמצעות פעולות התכנות
. יותובורר התוכנ Start לחצן ההתחלה

ללחצן ההתחלה ולבורר התוכניות 
קיימות פעולות משניות שאינן נראות 

  .בלוח הבקרה

  :וודאו, לפני שאתם מתחילים

  .כבויהמכונת הכביסה ש -

  . היטב סגורמכסה המכונהש -

  .Endeבורר התוכניות במצב סיום ש -

  לחצו על לחצןStart והמשיכו ללחוץ 
 - ושלבים הבעודכם מבצעים את 

.   
 ו את המכונה בלחיצה על הפעיל

  .כיבוי /לחצן ההפעלה
 המתינו עד שנורית החיווי Start 

  …תואר

… שחררו את הלחיצה ולאחר מכן 
  .Startמלחצן 

סובבו את בורר התוכניות למצב : 
 C600 Baumwolle;  

נורית חיווי התקדמות תהליך 
 כביסה מוקדמת/הכביסה השריה 

Einw./Vorwäsche  תהבהב
.  שניות2ווחים של פעמיים במר

  . בזיכרוןנת מאוחס1'  מסהגדרה

  כל לחיצה על לחצןStart  תבצע
  שונההגדרהבחירה של מצב 

  ). כמתואר בעמודה מימין(

נורית חיווי התקדמות תהליך הכביסה 
Einweichen/Vorwäsche תהבהב:  

-  X2 = 1 הגדרה  

- X3 = 2 הגדרה  

- X4 = 3 הגדרה  

על  כבו את מכונת הכביסה בלחיצה 
  .  כיבוי/לחצן ההפעלה

 Wasser plusלחצן מפלס מים גבוה 
  . בחרתםש להגדרהמכוון כעת 
 שבחרתם כעת תאוחסן ההגדרה
שתתכנתו הגדרה עד ותישאר בזיכרון 
  .אחרת
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  פעולות תכנות

  פעולה עדינה
הפעלת פעולה עדינה מפחיתה את 

פריטים המוכתמים . פעילות התוף
   .קלות מכובסים ביתר עדינות

תוכלו  Schongangבפעולה עדינה  
להשתמש בתוכניות כותנה 

Baumwolle ,אל קמט Pflegeleicht.   
פעולה  את האם תכנתם במכונה

כל תהליך כביסה בתוכניות , עדינהה
  .אלו יבוצע בקצב של פעולה עדינה

פעולה "מכונת הכביסה מסופקת עם 
  .לא מופעלת" עדינה

 כדי  עד  שלביםפעלו בהתאם ל
  . בזיכרוןהגדרהנת ולאחסן את הלתכ

 מופעלות באמצעות פעולות התכנות
. ובורר התוכניות Start לחצן ההתחלה

ללחצן ההתחלה ולבורר התוכניות 
קיימות פעולות משניות שאינן נראות 

  .בלוח הבקרה

  :וודאו,  לפני שאתם מתחילים

  .כבויהמכונת הכביסה ש -

  . היטב סגורשמכסה המכונה -
  .Endeצב סיום בורר התוכניות במש -

  לחצו על לחצןStart  והמשיכו ללחוץ
 - ו השלביםבעודכם מבצעים את 

.   

 הפעילו את המכונה בלחיצה על 
  .כיבוי /ההפעלהלחצן 

 המתינו עד שנורית החיווי Start 
  …תואר

… שחררו את הלחיצה ולאחר מכן 
  .Startמלחצן 

סובבו את בורר התוכניות למצב :  
 :  

וי התקדמות תהליך הכביסה נורית חיו
Einw./Vorwäsche:  

לא      פעולה עדינה  =אינה מהבהבת 
  מופעלת

  .מופעלת פעולה עדינה =מהבהבת 

 לחצו על לחצן Start כדי להפעיל או   
  .     לבטל את הפעולה העדינה

 כבו את מכונת הכביסה בלחיצה על 
  .כיבוי /ההפעלהלחצן 

 שבחרתם כעת תאוחסן ההגדרה
שתתכנתו הגדרה עד ותישאר כרון בזי

  .אחרת
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  פעולות תכנות

  שטיפה נוספת בכותנה

מים נוספים , כאשר פעולה זו מופעלת
מוזרמים לתוף בסיום הכביסה 
   . העיקרית ומי הסבון מתקררים

 תבחרו כאשר תתבצענוספת שטיפה 
  Baumwolle 90°C. תוכנית כותנה

  :הפעילו את השטיפה הנוספת

 כוויה אם צינור כדי למנוע סכנת -
הניקוז תלוי על שפת הכיור או 

  .האמבטיה

כאשר צינורות הניקוז אינם מתאימים  -
  .DIN 1986לתקן 

מכונת הכביסה מסופקת כאשר 
  כותנהתוכניות השטיפה הנוספת ל

  .אינה מופעלת

 כדי  עד  שלביםפעלו בהתאם ל
  . בזיכרוןההגדרהלתכנת ולאחסן את 

עות  מופעלות באמצפעולות התכנות
. ובורר התוכניות Start לחצן ההתחלה

ללחצן ההתחלה ולבורר התוכניות 
קיימות פעולות משניות שאינן נראות 

  .בלוח הבקרה
  

  :וודאו, לפני שאתם מתחילים

  .כבויהמכונת הכביסה ש -

  . היטב סגורשמכסה המכונה -
  Endeבורר התוכניות במצב סיום ש -

  לחצן על לחצוStart והמשיכו ללחוץ  
 -  ו השלבים מבצעים את בעודכם

.   

 הפעילו את המכונה בלחיצה על 
  .כיבוי /לחצן ההפעלה

 המתינו עד שנורית החיווי Start 
  …תואר

… שחררו את הלחיצה ולאחר מכן 
  .Startמלחצן 

 סובבו את בורר התוכניות למצב   
Baumwolle 40°C:  

נורית חיווי התקדמות תהליך הכביסה 
Einw./Vorwäsche:  

  שטיפה נוספת =נה מהבהבת אי
  לא מופעלתלכותנה                          

  שטיפה נוספת =         מהבהבת
  .מופעלת לכותנה                         

 לחצו על לחצן Start כדי להפעיל או 
לבטל את אפשרות השטיפה 

  .הנוספת לכותנה

 כבו את מכונת הכביסה בלחיצה על 
  . כיבוי/לחצן ההפעלה

 שבחרתם כעת תאוחסן ההגדרה
שתתכנתו הגדרה עד ותישאר בזיכרון 
  .אחרת
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  פעולות תכנות

  פעולת זיכרון

,  אפשרות נוספת לתוכניתבחרתםאם 
,  את מהירות הסחיטהתשנואו /ו

המכונה מאחסנת שינויים אלו בזיכרון 
  .בתחילת התוכנית

כאשר תבחרו שוב את התוכנית 
 את המכונה תציג, המסוימת הזו

או מהירות /האפשרויות הנוספות ו
  .הסחיטה שאוחסנו לתוכנית זו בזיכרון

מכונת הכביסה מסופקת כאשר פעולת 
 לאMemory-Funktion הזיכרון 
  .מופעלת

 כדי  עד  שלביםפעלו בהתאם ל
  . בזיכרוןהגדרהלתכנת ולאחסן את ה

 מופעלות באמצעות פעולות התכנות
. ותובורר התוכני Start לחצן ההתחלה

ללחצן ההתחלה ולבורר התוכניות 
קיימות פעולות משניות שאינן נראות 

  .בלוח הבקרה

  :וודאו, לפני שאתם מתחילים

  .כבויהמכונת הכביסה ש -

  . היטב סגורשמכסה המכונה -
   Endeבורר התוכניות במצב סיום ש

 לחצו על לחצן Start והמשיכו ללחוץ 
 - ו השלביםבעודכם מבצעים את 

.   

את המכונה בלחיצה על  הפעילו 
  .כיבוי /ההפעלהלחצן 

 המתינו עד שנורית החיווי Start 
  ...תואר

… שחררו את הלחיצה ולאחר מכן 
  .Startמלחצן 

סובבו את בורר התוכניות למצב  
:  

נורית חיווי התקדמות תהליך הכביסה 
Einw./Vorwäsche:  

   הזיכרון פעולת =אינה מהבהבת 
  לא מופעלת                         

     הזיכרוןפעולת =         מהבהבת
  .מופעלת                         

 לחצו על לחצן Start כדי להפעיל או 
  .לבטל את פעולת הזיכרון

 כבו את מכונת הכביסה בלחיצה על 
  .כיבוי /ההפעלהלחצן 

 שבחרתם כעת תאוחסן ההגדרה
שתתכנתו הגדרה עד ותישאר בזיכרון 
  .אחרת
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  פעולות תכנות

  השריהזמן 
הוא בין  Einweichzeit ההשריה זמן
 דקות לשעתיים ותוכלו לתכנת 30

  . דקות30מרווחי זמנים של 

זמן ההשריה , אם לחצן ההשריה לחוץ
שנבחר יתבצע לפני שתתחיל תוכנית 

  .הכביסה

המכונה מסופקת כשהיא מתוכנתת 
  .להשריה במשך שעתיים

 כדי  עד   שלביםפעלו בהתאם ל
  .בזיכרוןההגדרה לתכנת ולאחסן את 

 מופעלות באמצעות פעולות התכנות
. ובורר התוכניות Start לחצן ההתחלה

ללחצן ההתחלה ולבורר התוכניות 
קיימות פעולות משניות שאינן נראות 

  .בלוח הבקרה

  :וודאו, לפני שאתם מתחילים

  .כבויהמכונת הכביסה ש -

  . היטב סגורשמכסה המכונה -
  .Endeניות במצב סיום בורר התוכש -

  לחצו על לחצןStart והמשיכו  
 השלביםללחוץ בעודכם מבצעים את 

ו - .   

 הפעילו את המכונה בלחיצה על 
  .כיבוי /ההפעלהלחצן 

 המתינו עד שנורית החיווי Start 
  …תואר

… שחררו את הלחיצה ולאחר מכן 
  .Startמלחצן 

  לתוכנית סובבו את בורר התוכניות
  :Baumwolle 30°C  נהכות

נורית חיווי התקדמות תהליך 
 Einw./Vorwäscheהכביסה 

 2 כל  אחדתהבהב הבהוב קצר
 שזמן ההשריה של כדי לחוות, שניות

  .שעתיים מאוחסן בזיכרון

 בכל לחיצה על לחצן Start  תוכלו
  . זמן שונההגדרתלבחור ב

 Einw./Vorwäscheאם נורית חיווי 
  :מהבהבת

  מן ההשריה הואז = X 1הבהוב  -
   שעתיים                   

  זמן ההשריה הוא  = X 2הבהוב  -
  .  דקות30 -שעה ו                    

  זמן ההשריה הוא = X 3הבהוב  -
  . שעה אחת                   

  זמן ההשריה הוא = X 4 הבהוב  -
  . דקות30                      

 כבו את מכונת הכביסה בלחיצה על 
  .כיבוי /ההפעלהן לחצ

 בזיכרון שבחרתם כעת תאוחסן ההגדרה
  ..שתתכנתו הגדרה אחרתעד ותישאר 
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות



          

          

  

          

          

  

  

  

  

  

  

  שרות לאחר המכירה

  073-2625601' טל  מוקד שרות ראשי 

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

  

 

  ,לקוחות נכבדים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים 
ומבלי שתחול עליה חבות כל , בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת

  .שהיא עקב כך

   

  

      

  
 

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


