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לקוחות יקרים!
תודה על שרכשתם את מכונת הכביסה המעולה מתוצרת .SAMSUNG
אנו בטוחים שהמקרר המודרני ,העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר ,יענה באופן
מרבי על דרישותיכם.
המקרר נוח וקל לשימוש והפעלה .אולם ,חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת
זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.
בברכה

סמ-ליין בע"מ

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי
תקני במוצר.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ,מבלי
לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.
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מאפייני מכונת הכביסה החדשה שלכם
מכונת הכביסה החדשה שלכם תשנה את הדרך בה הרגשתם כלפי ביצוע כביסה.
מקיבולתה הגדולה מאוד ועד ליעילות צריכת האנרגיה שלה ,מכונת הכביסה של
 Samsungכוללת את כל התכונות להפיכת משימה יום-יומית לתענוג.

מנגנון

Baby Care

מכונת הכביסה של  Samsungכוללת תכניות כביסה המוסיפות הגנה לבגדי ילדים בעלי
עור רגיש .תכניות אלה מפחיתות את הגירוי בעור הילדים באמצעות הפחתת משקעי
הדטרגנטים .בנוסף ,תכניות אלה מסווגות את הכביסה לסוגים שונים ומחזור הכביסה
מבוצע בהתאם למאפייני הכביסה ,כך שהילדים מרגישים נקיים ורעננים בכל פעם שהם
לובשים את בגדיהם.

חסימת נתוני תכנית )בקרת הורים(
תכונה זו מבטיחה שידיים קטנות וסקרניות לא תוכלנה לשנות את הנתונים שכיוונתם
במכונת הכביסה .תכונה בטיחותית זו מונעת מילדיכם מלשחק בהפעלת מכונת הכביסה,
ומזהירה אתכם כאשר היא מופעלת.

קביעת מועד תחילת התכנית )השהיה(
השהיית מחזור הכביסה עד  19שעות במרווחים של שעה וע"י כך מוגדלת נוחות
השימוש במכונת הכביסה ,במיוחד כאשר עליכם לצאת מהבית.

תכנית מקוצרת
אין זמן לאבד! כביסה קצרה מ 30-דקות תעניק לכם זמן מספיק לצאת החוצה לפני
שמאוחר מדי .תכנית הכביסה המהירה של  29דקות יכולה להיות הפתרון לחייכם
העסוקים .כעת אתם יכולים לכבס את בגדיכם ב 29-דקות בלבד!

תכנית לעדינים לפריטים המיועדים לכביסה ביד
ניתן לבצע טיפול מיוחד באמצעות הטמפרטורה המתאימה ,פעולת הכביסה העדינה
וכמות המים המתאימה.

גוף חימום קרמי לעמידות וחיסכון באנרגיה
גוף החימום הקרמי המתקדם עמיד פי שתיים מגופי חימום רגילים .דבר זה חוסך לכם
כסף על תיקונים .בנוסף ,הוא מפחית את האבנית שבמים קשים וחוסך באנרגיה.

דלת רחבה
דלת רחבה מאוד לבקרה מושלמת! הכניסו והוציאו כביסה בקלות ,במיוחד עבור פריטי
כביסה גדולים כגון כלי מיטה ,מגבות וכד'.
חוברת זו כוללת מידע חשוב אודות ההתקנה ,השימוש ותחזוקת מכונת הכביסה החדשה
שלכם .עיינו בה לתיאורי לוח הבקרה ,הוראות השימוש במכונה וטיפים לניצול תכונותיה
העיליות והפונקציות שלה .במקרה תקלה ,נא עיינו קודם בסעיף "פתרון בעיות והודעות
תקלה".
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הוראות בטיחות
 .הוראות אזהרה וזהירות אלה ,והוראות
ו-
בחוברת זו ,תראו הערות
הבטיחות החשובות אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעלולים לקרות.
באחריותכם לנהוג בהגיון ,זהירות ותשומת לב בעת ההתקנה ,התחזוקה והפעלת
המכונה .היצרן לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו משימוש לקוי.

הוראות וסימני בטיחות חשובים
פשר האיקונים והסימנים בחוברת זו:
סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום פציעות חמורות או מוות.
סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום חבלות או נזק לרכוש.
להפחתת הסיכון בשריפה ,פיצוץ ,התחשמלות או פציעה בעת השימוש
במכונה ,קראו הוראות בטיחות בסיסיות אלה.
אין לנסות.
אין לפרק.
אין לגעת.
עקבו מפורשות אחר ההנחיות.
נתקו את התקע מהשקע.
וודאו שהמכשיר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
התקשרו למחלקת השירות לקבלת סיוע.
סימני אזהרה אלה נועדו למנוע פציעה שלכם ושל אחרים .נא עקבו אחריהם
מפורשות .שמרו חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד.
קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר.
כמו בכל ציוד הכולל חשמל וחלקים נעים ,קיימות סכנות אפשריות .להפעלה בטוחה
של המכשיר ,הכירו את פעולתו והפעילו אותו תוך מתן תשומת לב.
התקינו ואחסנו את מכונת הכביסה בפנים ,הרחק מחשיפה למזג האוויר.
התקינו ופלסו את המכונה על רצפה שיכולה לתמוך במשקלה.
על המכונה להיות מוארקת כראוי .לעולם אל תחברו אותה לשקע לא מוארק.
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•

•
•

להפחתת הסיכון בשריפה או פיצוץ:
אל תכבסו פריטים שנשטפו ,הוטבלו או טופלו בדלק ,חומרי ניקוי יבש ,או חומרים
דליקים או נפיצים אחרים .הם פולטים אדים העלולים להידלק או להתפוצץ .שטפו
ביד כל חומר שנחשף לחומרי ניקוי ממיסים או נוזלים או מוצקים דליקים אחרים,
לפני הכנסתו למכונת הכביסה .וודאו שכל השרידים של נוזלים ,מוצקים ואדים כאלו,
הוסרו .חומרים מסוכנים כוללים אצטון ,אלכוהול מפוגל ,דלק ,קרוסין ,חומרי ניקוי
ביתיים מסוימים ומסירי כתמים ,טרפנטין ,שעווה ומסירי שעווה.
אל תכניסו למכונת הכביסה חומרי דלק ,ניקוי יבש ,או כל חומר דליק או נפיץ אחר.
בתנאים מסוימים ,גז מימני עלול להיווצר במערכת מים חמים ,כגון מחמם המים
שלכם ,שלא הייתה בשימוש משך שבועיים או יותר .גז מימני הוא נפיץ .אם מחמם
המים שלכם לא היה בשימוש משך שבועיים או יותר ,סגרו את כל ברזי המים
החמים בבית ,והניחו למים לזרום במשך מספר דקות לפני השימוש במכונת
הכביסה .פעולה זו תשחרר את כל הגז שהצטבר .היות וגז מימני הוא דליק ,אל
תעשנו ואל תדליקו להבה גלויה בעת ביצוע הפעולה.
במקרה של דליפת גז ,אווררו מידית מבלי לגעת בתקע החשמלי.
נתקו את כבל המתח לפני תחזוקת מכונת הכביסה.
לפני כל כביסה ,רוקנו את כיסי הבגדים .חפצים קטנים ובעלי צורה ייחודית ,כגון
מטבעות ,סכינים ,סיכות ואטבי נייר עלולים לגרום נזק למכונה .אל תכבסו בגדים עם
אבזמים גדולים ,כפתורים ,או כל מתכת אחרת.
אל תפתחו את דלת המכונה אם אתם עדיין רואים מים .בדקו שהמים נוקזו לפני
פתיחת הדלת.
אל תתקנו ,אל תחליפו ואל תעניקו שירות לאף חלק של מכונת הכביסה בעצמכם,
אלא אם אתם מבינים במלואן את ההוראות המומלצות לתיקון בידי המשתמש ,ואתם
בעלי הכישורים לבצען .עבודה המבוצעת בידי אדם לא מוסמך עלולה לגרום לפקיעת
האחריות.
חברו את מכונת הכביסה לזרם המים באמצעות ערכת צינורות חדשה .אל תשתמשו
בערכה הישנה.
צינורות אספקת המים מתבלים עם הזמן .בדקו אותם תקופתית לבליטות ,פיתולים,
חתכים ,בלאי ודליפות ,והחליפו אותם כנדרש אחת לחמש שנים.
חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים; הרחיקו את כל חומרי האריזה )שקיות
פלסטיק ,פוליסטירן וכד'( ,מהישג ידם של ילדים.
יש לשחרר את כל ברגי האריזה וההובלה לפני השימוש במכשיר .נזק חמור עלול
להיגרם אם לא תשחררו אותם .ראו "שחרור ברגי ההובלה".
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לפני כביסת בגדים בפעם הראשונה ,עליכם להריץ מחזור שלם ללא בגדים .ראו
"כביסה בפעם הראשונה".
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

הקפידו שחיבורי המים והחשמל ייעשו ע"י טכנאים מוסמכים ,שיפעלו בהתאם
להוראות היצרן )ראו "התקנת מכונת הכביסה"( ולהוראות הבטיחות המקומיות.
לפני ניקוי או תחזוקה ,נתקו את המכונה משקע החשמל.
נתקו תמיד את המכונה והפסיקו את המים לאחר השימוש.
וודאו שכיסי הבגדים לכביסה ריקים.
חפצים קשים וחדים ,כגון מטבעות ,סיכות ביטחון ,מסמרים ,ברגים ,או אבנים עלולים
לגרום נזק כבד למכונה.
לעולם אל תאפשרו לחיות מחמד או לילדים לשחק על או בתוך המכשיר .הדבר עלול
לגרום לפציעתם או לחניקתם.
דלת הזכוכית מתלהטת בעת מחזור הכביסה .לעולם אל תגעו בדלת כשהמכונה
בשימוש.
אל תנסו לתקן את המכונה בעצמכם .תיקונים המבוצעים ע"י אנשים לא מנוסים או
שלא עברו הכשרה עלולים לגרום לפציעה ו/או לגרום נזק רב יותר למכשיר.
אם התקע או כבל המתח ניזוקו ,יש להחליפם ע"י היצרן או ע"י סוכן השירות שלו או
ע"י אדם מוסמך דומה ,למניעת סכנה.
על השירות למכשיר זה להינתן ע"י מרכז השירות המורשה בלבד ,ובאמצעות חלפים
מדורגים בלבד.
אל תאפשרו לחיות מחמד או לילדים לשחק על או בתוך המכשיר .דלת מכונת
הכביסה אינה נפתחת בקלות מבפנים ,וילדים עלולים להיפצע באופן חמור אם יילכדו
בפנים.

7

מכשיר זה אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים או אנשים מוגבלים ,אלא אם הם תחת
השגחת אדם מתאים.
יש להשגיח על ילדים קטנים ע"מ שלא ישחקו עם המכשיר.
לשימוש בטוח במכשיר ,על המשתמש להתוודע להוראות ההפעלה ולהפעיל אותו
תוך מתן תשומת לב.
יש להציב את המכשיר כך שהתקע ,ברזי אספקת המים וצינורות הניקוז יהיו נגישים.
אל תשתמשו במים מעובדים המכילים שמנים ,קרמים או תחליבים ,הנמצאים בד"כ
בחנויות טיפוח.
• אחרת ,הדבר עלול לגרום לפירוק האריזה ,דבר העלול לגרום לתקלה או דליפת
מים.
תוף הכביסה אינו מחליד בד"כ .אולם ,אם מתכות שונות כגון סיכות לשיער,
מושארות בו לאורך זמן ,הוא עלול להחליד.
• אל תשאירו בתוף מים או חומר מלבין המכיל כלור ,לאורך זמן.
• אל תשתמשו באופן קבוע או אל תשאירו בתוף מים המכילים ברזל ,לאורך זמן.
אם כתמי חלודה מתחילים להופיע על משטח התוף ,השתמשו במסיר חלודה
)נייטרלי( ובספוג או מטלית רכה לניקוי )לעולם אל תשתמשו במברשת ברזל(.
עבור מכונות כביסה עם פתחי אוורור בתחתית ,וודאו שהפתחים אינם חסומים ע"י
שטיח או כל מכשול אחר.
השתמשו בערכת צינורות חדשה.
הסימול
על המוצר או על האריזה מסמן שהמוצר לא יטופל
כאשפה ביתית רגילה .במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת
איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים .הקפדה
על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה .אי
הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות
האנשים סביבכם .לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו
לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.
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התקנת מכונת הכביסה
הקפידו שהמתקין יפעל בהתאם להוראות אלה ,כך שמכונת הכביסה החדשה שלכם
תפעל כראוי וכך שלא תימצאו בסכנת פציעה בעת ביצוע כביסה.

תכולת האריזה וחלקי המכונה
הסירו בעדינות את האריזה ,וודאו שקיבלתם את כל החלקים המוצגים מטה .אם מכונת
הכביסה נפגעה בעת המשלוח או שאין בידכם את כל החלקים ,פנו למשווק.
מתג שחרור

משטח עליון

מגירת
הדטרגנט
לוח הבקרה
תקע
דלת
צינור
ניקוז
מסנן גס

רגלית
מתכווננת

צינורית ניקוז
חירום

תוף

דלת המסנן

מוביל הצינור

צינור אספקת מים

חיפויים לחורי הברגים

קיבוע הכיפה
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מפתח ברגים

דרישות התקנה
הזנת מתח חשמל והארקה
למניעת סיכון מיותר של שריפה ,התחשמלות או פציעה ,על החיווט וההארקה להתבצע
בהתאם לתקנות בארץ .באחריות הרוכש לספק שירות למכשיר במידת הנדרש.
לעולם אל תשתמשו בכבל מאריך .השתמשו תמיד בכבל המסופק עם המכשיר.
בעת ההכנות להתקנה ,וודאו שמקור המתח מציע:
• נתיך  220V~240V 50Hz 15 AMPאו מפסק פחת
• מעגל נפרד עבור מכונת הכביסה
על מכונת הכביסה להיות מוארקת .אם המכונה מתקלקלת או ניזוקה ,ההארקה תצמצם
את הסיכון שבהתחשמלות באמצעות אספקת נתיב בעל התנגדות מופחתת לזרם
החשמלי .המכונה מגיעה עם כבל מתח הכולל תקע הארקה בעל  3פינים ,לשימוש עם
שקע חשמלי מותקן כראוי ומוארק.
לעולם אל תחברו את חוט ההארקה לקווי צנרת מים פלסטיים ,קווי גז או צינורות
מים חמים.
חיבור לא נכון של מוליך הציוד-הארקה עלול לגרום להתחשמלות .בדקו עם חשמלאי או
טכנאי מוסמכים במידה ואינכם בטוחים אם מכונת הכביסה מוארקת כראוי .אל תשנו את
התקע המסופק עם המכונה .אם הוא אינו מתאים לשקע ,החליפו את השקע באמצעות
חשמלאי מוסמך.

אספקת מים
מכונת הכביסה תתמלא כראוי אם לחץ המים הוא  .50 kPa - 800 kPaלחץ מים נמוך
מ 50 kPa-עלול לגרום לכשל בשסתום המים ,ובכך למנוע ממנו להיסגר לחלוטין .לחלופין,
למכונה ייקח זמן רב יותר להתמלא ממה שהבקרים מאפשרים ,ובכך לגרום לכיבויה
)הבקרים כוללים התקן המגביל את משך המילוי ,והוא מיועד למניעת הצפות ,אם צינור
פנימי השתחרר(.
על ברזי המים להיות במרחק שאינו עולה על  122ס"מ מגב המכונה ,כך שצינורות
אספקת המים המסופקים ,יגיעו למכונה.
רוב החנויות לחומרי בניין מוכרות צינורות אספקת מים באורכים שונים עד  305ס"מ.
ניתן להפחית את הסיכון שבדליפות ונזק מים באמצעות:
• מתן גישה קלה לברזי המים.
• סגירת הברזים כאשר המכונה אינה בשימוש.
• בדיקה דליפות תקופתית במחברי הצינורות.
לפני השימוש במכונה בפעם הראשונה ,בדקו דליפות בכל החיבורים בשסתום המים
והברזים.
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ניקוז
 Samsungממליצה על צינור אנכי בגובה  46ס"מ.
על צינור הניקוז להיות מנותב לצינור האנכי דרך אטב צינור הניקוז .על הצינור האנכי
להיות ארוך מספיק על מנת לקלוט את הקוטר החיצוני של צינור הניקוז .צינור הניקוז
מורכב במפעל.

פילוס ואיזון
לביצועים הטובים ביותר ,על המכונה להיות מוצבת על רצפה יציבה .רצפות עץ עשויות
לדרוש חיזוק על מנת לצמצם רעידות ו/או חלוקה לא מאוזנת של כביסה בתוף .שטיחים
ומשטחי אריחים רכים תורמים ליצירת רעידות ולנטיית מכונת הכביסה לזוז קמעה בזמן
התכנית.

טמפרטורת הסביבה
אל תתקינו את מכונת הכביסה באזורים בהם המים עלולים לקפוא ,היות והמכונה אוגרת
תמיד מעט מים בשסתומים ,במשאבה ובאזורי הצנרת .מים קפואים בצנרת עלולים
לגרום נזק לרצועות ,למשאבה ולרכיבים אחרים .השתמשו תמיד במכונה כשטמפרטורת
הסביבה היא  16°Cלפחות.

התקנה בגומחה או ארון
להפעלה בטוחה ונכונה ,מכונת הכביסה מצריכה מרווחים מינימאליים של:
מאחור  51 -מ"מ
מהצדדים  25 -מ"מ
מקדימה 465 :מ"מ
מלמעלה  25 -מ"מ
אם מכונת הכביסה מותקנת בצמוד למייבש ,על חזית הגומחה או הארון להכיל מעבר
אוויר פתוח בשטח  465סמ"ר לפחות .מכונת הכביסה לבדה אינה מצריכה מעבר אוויר
מסוים.

התקנה והצבה
שלב 1
בחירת המיקום
לפני התקנת מכונת הכביסה ,וודאו שהמיקום:
• בעל משטח קשה ומפולס ,ללא שטיחים או אריחים ,העלולים לחסום את פתחי
האוורור
• נמצא הרחק מאור שמש ישיר
• כולל אוורור מספיק
• לא יקפא )מתחת ל(0°C-
• נמצא הרחק ממקורות חום כגון נפט או גז
• מרווח מספיק ,כך שהמכונה לא תעמוד על כבל המתח
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שלב 2
שחרור ברגי ההובלה
לפני התקנת מכונת הכביסה ,עליכם לשחרר את חמשת ברגי ההובלה מגב המכונה.
 .1שחררו את כל הברגים בעזרת המפתח המסופק.

 .2אחזו בבורג בעזרת מפתח הברגים ומשכו אותו
החוצה דרך החלק הרחב של החור .חזרו על
התהליך עבור שאר הברגים.

 .3כסו את החורים בעזרת פקקי הפלסטיק המסופקים.

 .4אחסנו את הברגים במקום בטוח ,במידה ויהיה עליכם להזיז את המכונה בעתיד.
חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים; הרחיקו את כל חומרי האריזה )שקיות
פלסטיק ,פוליסטירן וכד'( ,מהישג ידם של ילדים.
הכניסו את קיבוע הכיפה )אחד
מהאביזרים בשקית( ,לפתח ממנו
הוצאתם את כבל המתח בגב המכונה.
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שלב 3
כיוון רגליות הפילוס
בעת התקנת מכונת הכביסה ,וודאו שכבל החשמל וצינורות אספקת המים והניקוז -
נגישים בקלות.
 .1הזיזו את מכונת הכביסה למקומה.
 .2פלסו את מכונת
הכביסה באמצעות
סיבוב ידני של
רגליות הפילוס
פנימה והחוצה,
כנדרש.

 .3כשהמכונה מפולסת ,הדקו את האומים עם מפתח
הברגים המסופק עם המכונה.

שלב 4
חיבור צינורות המים והניקוז
חיבור צינור אספקת המים
 .1קחו את זרוע ההתאמה בצורת  Lעבור
צינור אספקת המים הקרים וחברו אותה
לפתח יניקת המים הקרים בגב המכונה.
הדקו ידנית.
חברו קצה אחד של צינור אספקת המים
למכונה ואת הקצה השני לברז המים .אל
תמתחו אותו .אם הוא קצר מדי ,החליפו
אותו בצינור ארוך יותר ועמיד בלחץ
גבוה.
 .2חברו את הקצה השני של צינור אספקת
המים הקרים לברז המים הקרים בכיור
והדקו ידנית .במידת הצורך ,תוכלו
למקם מחדש את צינור אספקת המים
במכונה באמצעות שחרורו והתאמתו,
סיבובו ,הידוקו והתאמתו.
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עבור דגמים נבחרים עם פתח נוסף לכניסת מים חמים:
 .1קחו את זרוע ההתאמה בצורת  Lעבור צינור אספקת המים החמים וחברו אותה
לפתח יניקת המים החמים בגב המכונה .הדקו ידנית.
 .2חברו את הקצה השני של צינור אספקת המים החמים לברז המים החמים בכיור
והדקו ידנית.
 .3השתמשו במחבר  Yאם ברצונכם להשתמש במים הקרים בלבד.

חיבור צינור אספקת המים )לא בכל הדגמים(
 .1הסירו את המתאם מצינור הזנת המים.

 .2שחררו תחילה את ארבעת הברגים במתאם באמצעות
מברג פיליפס .לאחר מכן ,קחו את המתאם וסובבו את חלק
) (2בכיוון החץ ,עד שייווצר מרווח של  5מ"מ.
 .3חברו את המתאם לברז באמצעות הידוק הברגים היטב.
סובבו את חלק ) (2בכיוון החץ וחברו את חלקים ) (1ו.(2)-
ברז המים

 .4חברו את צינור אספקת המים למתאם.
כאשר משחררים את חלק ) ,(3הצינור
מתחבר אוטומטית למתאם ונשמע צליל
נקישה.
לאחר שחיברתם את צינור אספקת המים
למתאם ,וודאו שהוא מחובר כראוי ע"י
משיכתו מטה.
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 .5חברו את קצהו השני של צינור אספקת המים
לשסתום יניקת המים בגב מכונת הכביסה .הדקו
אותו בכיוון השעון עד הסוף.

 .6פתחו את ברז אספקת המים וודאו שאין דליפות מים
משסתום המים ,הברז או המתאם .אם ישנן דליפות,
חזרו על השלבים שלעיל.

אל תשתמשו במכונת הכביסה במידה וקיימת דליפת
מים .הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

•

אם ברז המים כולל הברגה ,חברו את צינור אספקת המים לברז,
כמתואר באיור.

השתמשו בסוג הברז הנפוץ ביותר לאספקת המים .במידה והברז מרובע או גדול
מדי ,הסירו את הטבעת המרווחת לפני הכנסת הברז למתאם.
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חיבור צינור הניקוז
ניתן לחבר את קצה צינור בשלושה אופנים:
 .1מעל קצה כיור הרחצה :חובה להציב את צינור הניקוז בגובה שבין  60ל 90-ס"מ.
לשמירה על פייה מעוקלת ,השתמשו במוביל הצינור הפלסטי המסופק .אבטחו את
המוביל לקיר עם וו או עם פיסת חוט לברז ,למניעת תזוזת הצינור.

 .2במסעף צינור הניקוז בכיור :על מסעף צינור הניקוז להיות מעל סיפון הכיור ,כך
שקצה הצינור נמצא לפחות  60ס"מ מעל הרצפה.
 .3בצינור ניקוז :אנו ממליצים להשתמש בצינור אנכי בגובה  65ס"מ; על אורך הצינור
להיות בין  60ל 90-ס"מ.

שלב 5
הפעלת מכונת הכביסה
•

חברו את הכבל לשקע החשמל ,המאושר  230 V 50 Hzומוגן בנתיך  15אמפר או
מפסק פחת )למידע נוסף אודות דרישות החשמל וההארקה ,עיינו בסעיף המתאים(.
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כביסה במכונה
עם מכונת הכביסה החדשה שלכם מתוצרת  ,Samsungהחלק קשה ביותר בביצוע
הכביסה יהיה איזו ערימה לכבס קודם.

ביצוע כביסה בפעם הראשונה
.1
.2
.3
.4

לפני ביצוע הכביסה בפעם הראשונה ,חובה עליכם להריץ מחזור שלם ללא כביסה.
לחצו על לחצן ההפעלה .Power
במגירת הדטרגנט.
הוסיפו מעט דטרגנט בתא
פתחו את ברז אספקת המים למכונה.
לחצו על לחצן ) Start/Pauseהתחל/השהה(.
פעולה זו תנקז את שאריות המים שעלולות להיות
במכונה ,לאחר תהליך ההרצה אצל היצרן.

תא
תא
תא

 :דטרגנט לכביסה מקדימה ,או עמלון.
 :דטרגנט לכביסה העיקרית ,מרכך מים ,חומר
לשלב קדם-השריה ,מלבינים ומסירי כתמים.
 :תוספים ,לדוגמה מרככי בדים או מייצבים )אל תמלאו מעל הקצה התחתון
) (MAXשל ".("A

הוראות בסיסיות
 .1הכניסו כביסה למכונה.
אל תעמיסו על המכונה .לבדיקת הקיבולת המתאימה עבור כל כביסה ,עיינו בטבלה
בהמשך החוברת.

.2
.3
.4
.5
.6

• וודאו שהכביסה לא נתפסה בדלת ,היות והדבר עלול לגרום לדליפת מים.
• ייתכן ויישאר דטרגנט בחלק הגומי הקדמי של התוף לאחר מחזור הכביסה.
הסירו את שאריות הדטרגנט ,היות והדבר עלול לגרום לדליפת מים.
• אל תכבסו פריטים עמידים במים.
סגרו את הדלת עד לנעילתה.
הפעילו את המכונה.
הוסיפו דטרגנטים ותוספים למגירה.
בחרו את התכנית המתאימה ואת האפשרויות עבור הכביסה .נורית חיווי הכביסה
תאיר ומשך תהליך הכביסה המשוער יופיע בתצוגה.
לחצו על לחצן .Start/Pause
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שימוש בלוח הבקרה

צג דיגיטלי
גרפי

מציגה את הזמן הנותר לסיום התכנית ,מידע על התכנית ,והודעות
שגיאה.

בורר
התכניות

בחרו את סוג הכביסה ואת מהירות הסחיטה )סל"ד( לתכנית.
למידע מפורט ,עיינו בסעיף "כביסה באמצעות בורר
התכניות".
) Cottonכותנה(  -עבור פריטי כותנה מלוכלכים בדרגה קלה או
סבירה ,כלי מיטה ,כלי שולחן ,לבנים ,מגבות ,חולצות וכד'.
) Syntheticsסינטטיים(  -עבור חולצות וחולצות נשים מלוכלכות
בדרגה קלה או סבירה וכד' ,המיוצרות מפוליאסטר )דיאולן,
טרווירה( ,פוליאמיד )פרלון ,ניילון( או תערובות דומות אחרות.
) Hand Wash for Woolצמר(  -רק עבור פריטי צמר הניתנים
לכביסה במכונה .על משקל הערימה להיות פחות מ 2.0-ק"ג.
) Baby Careבגדי ילדים(  -כביסה בטמפרטורה גבוהה וכביסות
נוספות מבטיחים שלא תישאר אבקת כביסה על בגדי ילדיכם.
) Heavy Washתכנית לכביסה רגילה מלוכלכת( – לכביסה של
פריטים בדרגת לכלוך בינונית או גבוהה כמו כותנה ,מצעים ,מפות
שולחן ,הלבשה תחתונה ,מגבות ,חולצות ,כותנות ,ג'ינסים וכוד'.
כגון לבנים וחולצות.
') Quick 29כביסה מהירה(  -עבור בגדים מלוכלכים קלות ,להם
אתם זקוקים במהירות.
) Spinסחיטה(  -ביצוע מחזור סחיטה נוסף להוצאת כמות מים
גדולה יותר.
) Rinse + Spinשטיפה וסחיטה(  -השתמשו לכביסה המצריכה
שטיפה בלבד או לשילוב מרכך הכביסה שהוספתם.
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לחצן
השהיית
סיום
תכנית
בורר
הטמפרטורה
בורר
מהירות
הסחיטה

לחצני
תוספות

לחצו על לחצן זה במחזוריות למעבר בין אפשרויות הסיום המושהה
השונות )מ 3-ועד  19שעות במרווחים של שעה אחת( .השעה
המוצגת מציינת את זמן סיום התכנית.
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה למעבר בין אפשרויות טמפרטורת
המים:
)מים קרים 60°C ,40°C ,30°C ,ו.(95°C-
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה כדי לבחור את מהירות הסחיטה
הרצויה )סל"ד(.
 1000 , 800 , 400 ,סל"ד
דגם זה :כל הנוריות כבויות,
"ללא סחיטה "  -הכביסה נשארת בתוף ושלב סחיטה לא מתבצע
בתום הניקוז הסופי.
"ללא שטיפה )כל הנוריות כבויות("  -הכביסה נשארת מושרית במי
השטיפה האחרונה .כדי שניתן יהיה להוציא את הכביסה ,יש לבצע
מחזור ניקוז או סחיטה.
לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה כדי לעבור בצורה מחזורית על
אפשרויות שילוב התוספות והשלבים הנוספים.

 :לחצו על לחצן זה במידה והכביסה מאוד
מלוכלכת וזקוקה לתכנית נמרצת .כל השלבים ארוכים יותר מאשר
בתכניות הרגילות.
 :לחצו על לחצן זה כדי להוסיף שלב שטיפה נוסף.
 :לחצו על לחצן זה כדי להוסיף שלב קדם-שטיפה.
שלב זה אפשרי רק בתכניות כותנה ,סינתטיות ,בגדי תינוקות ותכנית
Heavy

לחצן

לחצו להשהיית וחידוש המחזור.

Start/Pause

לחצן
הפעלה

לחצו עליו פעם אחת להפעלת המכונה ,לחצו עליו שוב לכיבויה.
אם המכונה פועלת משך  10דקות מבלי שנלחצו לחצנים כלשהם,
המתח כובה אוטומטית.
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חסימת נתוני תכנית )בקרת הורים(
פונקצית זו מאפשרת לכם לנעול את הלחצנים כך שתכנית הכביסה שבחרתם אינה
ניתנת לשינוי.

הפעלה/ביטול
כאשר ברצונכם להפעיל/לבטל פונקציה זו ,לחצו על
הלחצנים  Temp.ו Spin-יחדיו ,משך  2שניות .החיווי
"נעילת ילדים " יאיר ,כאשר הפונקציה מופעלת.
כאשר פונקצית נעילת הילדים מופעלת ,רק לחצן
ההפעלה פעיל .פונקצית נעילת הילדים נשארת
פעילה גם כאשר המכונה מופעלת ומכובה או
לאחר ניתוק וחיבור כבל המתח.

דחיית התכנית )השהיה(
ניתן לכוון את מכונת הכביסה לסיים אוטומטית את הכביסה במועד מאוחר יותר,
באמצעות בחירת ההשהיה בין  3ל 19-שעות )במרווחים בני שעה אחת( .השעה
המוצגת מציינת את הזמן בו הכביסה תסתיים.
 .1כוונו ידנית או אוטומטית את מכונת הכביסה ,בהתאם לסוג הכביסה אותה אתם
מכבסים.
 .2לחצו על לחצן  Delay Endבמחזוריות עד לכיוון זמן ההשהיה.
 .3לחצו על לחצן  .Start/Pauseהחיווי "השהיית סיום תכנית " יאיר ,והשעון יחל
בספירה לאחור עד שיגיע לשעה שקבעתם.
 .4לביטול פונקצית השהיית סיום התכנית ,לחצו על לחצן ההפעלה ולאחר מכן הפעילו
שוב את המכונה.
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כביסה באמצעות בורר התכניות
מכונת הכביסה החדשה שלכם עושה את מלאכת הכביסה לקלה ,באמצעות מערכת
הבקרה האוטומטית " "Fuzzy Controlשל  .Samsungכאשר אתם בוחרים תכנית כביסה,
המכונה תקבע את הטמפרטורה ,משך הכביסה והמהירות הנכונים.
 .1פתחו את ברז המים בכיור.
 .2לחצו על לחצן ההפעלה.
 .3פתחו את הדלת.
 .4הניחו את הפריטים בתוף אחד אחרי השני בחופשיות ,מבלי למלא אותו יתר על
המידה.
 .5סגרו את הדלת.
 .6הוסיפו דטרגנט ,מרכך ,ודטרגנט לכביסה מקדימה )במידת הצורך( לתאים
המתאימים.
שלב קדם הכביסה זמין רק בתכניות כותנה ,סינתטיות ,בגדי תינוקות ותכנית .Heavy
לכביסה יומיומית נוריות החיווי המתאימות מאירות בפנל ההפעלה .התכנית נחוצה
רק אם הבגדים שלכם מלוכלכים מאוד.
 .7השתמשו בבורר התכניות לבחירת התכנית המתאימה בהתאם לסוג החומר:
כותנה ,סינתטיים ,בגדי תינוקות ,עדינים ,צמר ,תכנית ליום יום ,מהירה  29דקות.
החיוויים המתאימים יאירו בלוח הבקרה.
 .8בזמן זה ,תוכלו לשלוט בטמפרטורת הכביסה ,בכמות השטיפות ,מהירות הסחיטה,
ומשך ההשהיה ,באמצעות לחיצה על הלחצנים המתאימים.
 .9לחצו על לחצן  Start/Pauseלהתחלת הכביסה .נורית חיווי התהליך תאיר ומשך
הזמן הנותר לסיום הכביסה יופיע בתצוגה.

השהייה זמנית

)(Pause

תוך  5דקות מתחילת הכביסה ,ניתן להוסיף/להסיר פריטים נוספים לתוף.
 .1לחצו על לחצן  Start/Pauseלשחרור נעילת הדלת.
לא ניתן לפתוח את הדלת כאשר המים לוהטים מדי או כשמפלס המים גבוה מדי.
 .2לאחר סגירת הדלת ,לחצו על לחצן  Start/Pauseלחידוש הכביסה.
בתום מחזור הכביסה:
בתום התהליך ,המכונה תכבה אוטומטית.
 .1פתחו את הדלת.
 .2הוציאו את הכביסה.
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כביסה ידנית
ניתן לכבס בגדים ידנית מבלי להשתמש בבורר התכניות.
 .1פתחו את ברז אספקת המים.
 .2לחצו על לחצן ההפעלה במכונת הכביסה.
 .3פתחו את הדלת.
 .4הניחו את הפריטים בחופשיות בתוף בפעם אחת ,מבלי למלא אותו יתר על המידה.
 .5סגרו את הדלת.
 .6הוסיפו דטרגנט ,מרכך ,ודטרגנט לכביסה מקדימה )במידת הצורך( לתאים
המתאימים.
 .7לחצו על לחצן  Temp.לבחירת הטמפרטורה )מים קרים 60°C ,40°C ,30°C ,ו.(95°C-
 .8לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  Rinseכדי להוסיף שלבי שטיפה נוספים.
 .9לחצו על לחצן  Spinלבחירת מהירות הסחיטה .פונקצית השהיית השטיפה
מאפשרת לכם להסיר את הפריטים בעודם רטובים מהמכונה )  :ללא סחיטה,
נורית כבויה :ללא ניקוז(.
 .10לחצו לחיצות חוזרות על לחצן  Delay Endלמעבר בין אפשרויות הסיום המושהה
השונות )מ 3-ועד  19שעות במרווחים של שעה אחת( .השעה המוצגת מציינת את
זמן סיום התכנית.
 .11לחצו על לחצן  Start/Pauseומכונת הכביסה תחל בתהליך.

טיפים לכביסה נכונה
עקבו אחר ההנחיות הבאות כדי להשיג כביסה נקייה ביותר.
בדקו תמיד את התוויות ע"ג הבגדים לפני הכביסה.
מיינו וכבסו את הכביסה בהתאם לקריטריונים הבאים:
• תווית :מיינו את הכביסה לכותנה ,סיבים מעורבים ,סינטטיים ,משי ,צמר ומשי
מלאכותי.
• צבע :הפרידו לבנים וצבעוניים .כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.
• גודל :הנחת פריטים שונים בגודלם באותה ערימה תשפר את פעולת הכביסה.
• רגישות :כבסו פריטים עדינים בנפרד ,השתמשו בתכנית  Delicateעבור פריטי צמר
טהור חדשים ,וילונות ופריטי משי .בדקו את התוויות ע"ג הפריטים לכביסה או עיינו
בטבלת הטיפול באריגים בסוף החוברת.
רוקנו כיסים
לפני כל כביסה ,רוקנו את כיסי הבגדים .חפצים קטנים ובעלי צורה ייחודית ,כגון
מטבעות ,סכינים ,סיכות ואטבי נייר עלולים לגרום נזק למכונה .אל תכבסו בגדים עם
אבזמים גדולים ,כפתורים ,או כל מתכת אחרת.
מתכת על הבגדים עלולה לפגוע בהם כמו גם בתוף .הפכו בגדים עם כפתורים ובגדים
מעוטרים מבפנים החוצה לפני כיבוסם .רוכסני מכנסיים וז'קטים פתוחים בעת הכביסה,
עשויים לפגוע בסלסילת הסיבוב .סגרו רוכסנים ואבטחו בחוט לפני הכביסה.
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בגדים עם חוטים ארוכים עלולים להסתבך עם בגדים אחרים ולפגוע בהם .אבטחו את
החוטים לפני התחלת הכביסה.
קדם כביסה של פריטי כותנה
מכונת הכביסה החדשה שלכם ,בשילוב דטרגנטים מודרניים ,תעניק תוצאות כביסה
מעולות ,ובכך תתרום לחיסכון באנרגיה ,זמן ,מים ודטרגנט .אולם ,אם פרטי הכותנה
שלכם מלוכלכים במיוחד ,כבסו אותם קודם עם דטרגנט על בסיס חלבון.
קביעת כמות הכביסה
להשגת תוצאות כביסה טובות ,אל תעמיסו את המכונה יתר על המידה .השתמשו
בטבלה מטה לקביעת הקיבולת עבור סוג הכביסה אותו אתם מכבסים.
סוג הבד
כותנה
• דרגת לכלוך מועט/בינוני
• לכלוך רב
סינתטיים
פריטי צמר המיועדים לכביסה ביד

•
•
•

•
•

כמות מקסימלית
 7ק" ג
 3ק" ג
 2ק" ג

כשהכביסה אינה מאוזנת בתוף )החיווי " "UEמופיע בתצוגה( ,חלקו אותה מחדש.
אם אינה מאוזנת ,יעילות הסחיטה עלולה להיפגע.
בעת כיבוס מצעים או כסתות ,זמן הכביסה עשוי להתארך או שיעילות הסחיטה
עלולה להיפגע.
עבור מצעים וכסתות ,אנו ממליצים על קיבולת של  1.8ק"ג או פחות.

הקפידו להכניס חזיות )ניתנות לשטיפה במים( לסל כביסה )רכישה בנפרד(.
חלקי המתכן של החזיות עלולים לחדור דרך החומר ולפגוע
בכביסה .לכן הקפידו להניח אותן בתוך רשת כביסה צפופה.
פרטי ביגוד קטנים וקלים כגון גרביים ,כפפות ,גרבי ניילון
וממחטות עלולים להיתפס סביב הדלת .הניחו אותם בתוך רשת
כביסה צפופה.
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מידע אודות דטרגנטים ותוספים
סוג הדטרגנט לשימוש
סוג הדטרגנט בו עליכם להשתמש תלוי בסוג האריג )כותנה ,סינטטי ,פריטים עדינים,
צמר( ,צבע ,טמפרטורת הכביסה ודרגת הלכלוך .השתמשו תמיד בדטרגנטים שאינם
מקציפים ,המיועדים למכונות כביסה אוטומטיות.
עקבו אחר המלצות יצרן הדטרגנט המבוססות על משקל הכביסה ,דרגת הלכלוך וקשיות
המים באזורכם .אם אינכם יודעים מהי קשיות המים באזורכם ,התייעצו עם מחלקת
המים בעירייה.
אל תשתמשו בדטרגנט שהתקשה או התגבש משום שהוא עלול להישאר בתהליך
השטיפה .הדבר עלול לגרום לשטיפה לקויה או לגרום לסתימה.

מגירת הדטרגנט
מכונת הכביסה כוללת תאים נפרדים עבור דטרגנט ומרכך .הוסיפו את כל תוספי הכביסה
לתא המתאים לפני הפעלת המכונה.

.1
.2
.3
.4

אל תפתחו את מגירת הדטרגנט כשמכונת
הכביסה פועלת.
משכו החוצה את מגירת הדטרגנט הממוקמת
בצידו השמאלי של לוח הבקרה.
הוסיפו את הכמות המומלצת של הדטרגנט
לכביסה ישירות לתא הדטרגנט
לפני הפעלת
מכונת הכביסה.
הוסיפו את הכמות המומלצת של מרכך הכביסה
לתא המרכך  ,כנדרש.
בעת שימוש באפשרות הכביסה המקדימה ,הוסיפו את הכמות המומלצת של
דטרגנט לכביסה לתא הכביסה המקדימה .
בעת כיבוס פריטים גדולים ,אל תשתמשו בסוגי הדטרגנט הבאים.
• טבליות או כמוסות דטרגנט
• דטרגנטים המשתמשים בכדור ורשת

למניעת סתימה ,דללו מרככי ומייצבי כביסה
מרוכזים או סמיכים עם מעט מים לפני הוספתם
למגירה.
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ניקוי ותחזוקת מכונת הכביסה
שמירה על מכונת כביסה נקייה משפרת את ביצועיה ,דוחה תיקונים לא נחוצים ,ומאריכה
את חייה.

ניקוז חירום של מכונת הכביסה
 .1נתקו את מכונת הכביסה מהחשמל.
 .2פתחו את דלת המסנן.

 .3הפרידו את צינור ניקוז החירום מהמוביל
באמצעות משיכתו קדימה.

.4
.5
.6
.7

הוציאו את פקק צינורית הניקוז.
הניחו למים לזרום לקערה.
והבריגו בחזרה את הפקק והחזירו את
צינורית הניקוז למקומה.
סגרו את דלת המסנן.

ניקוי החלק החיצוני
 .1נגבו את משטחי מכונת הכביסה ,כולל לוח הבקרה ,בעזרת מטלית רכה טבולה
בדטרגנט ביתי שאינו שורט.
 .2השתמשו במטלית רכה לייבוש המשטחים.
 .3אל תשפכו מים על מכונת הכביסה.
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ניקוי מגירת הדטרגנט והמסילות
 .1לחצו על מתג השחרור שבתוך
מגירת הדטרגנט ומשכו אותה
החוצה.
 .2הוציאו את מפריד הדטרגנט הנוזלי
ממגירת הדטרגנט.

 .3שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים.

.4
.5
.6
.7

נקו את המגרעות בעזרת מברשת שיניים ישנה.
החזירו את מפריד הדטרגנט הנוזלי למקומו
באמצעות דחיפתו היטב פנימה למגירה.
דחפו את המגירה בחזרה למקומה.
להסרת שאריות דטרגנט ,בצעו מחזור שטיפה
ללא כל כביסה בתוף.

26

ניקוי מסנן השאריות
אנו ממליצים לנקות את מסנן השאריות  5או  6פעמים בשנה ,או כאשר מוצגת הודעת
השגיאה ") "5Eעיינו בסעיף "ניקוז חירום של מכונת הכביסה"(.
 .1פתחו את דלת המסנן בעזרת מפתח או מטבע.
 .2שחררו את פקק ניקוז החירום ע"י סיבובו
שמאלה ,ונקזו את כל המים.
 .3שחררו את פקק מסנן השאריות.

 .4שטפו כל לכלוך או חומר אחר מהמסנן .וודאו
שמדחף משאבת הניקוז מאחורי מסנן השאריות,
אינו חסום.
 .5הדקו את פקק מסנן השאריות.
 .6סגרו את דלת המסנן.

ניקוי מסנן הרשת של צינור המים
עליכם לנקות את מסנן הרשת של צינור המים לפחות פעם בשנה ,או כאשר מוצגת
הודעת השגיאה "."4E
 .1סגרו את אספקת המים למכונה.
 .2שחררו את הצינור מגב מכונת הכביסה .למניעת זרימת מים החוצה כתוצאה מלחץ
אוויר בצינור ,כסו את הצינור במטלית.
 .3משכו החוצה בעדינות את מסנן הרשת מקצה הצינור בעזרת זוג מלקחיים ושטפו
אותו תחת מים זורמים עד לניקויו .נקו בנוסף בתוך ומחוץ למחבר הקשור.
 .4דחפו את המסנן בחזרה למקומו.
 .5הדקו את הצינור בחזרה למכונת הכביסה.
 .6וודאו שהחיבורים הדוקים ופתחו את הברז.
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תיקון מכונת כביסה קפואה
אם הטמפרטורה צונחת מתחת לאפס ומכונת הכביסה קפואה:
 .1נתקו את מכונת הכביסה.
 .2שפכו מים חמים מעל הברז לשחרור צינור אספקת המים.
 .3נתקו את צינור אספקת המים והשרו אותו במים חמים.
 .4שפכו מים חמים לתוך תוף הכביסה והניחו להם משך  10דקות.
 .5חברו את צינור אספקת המים לברז ובדקו אם אספקת המים והניקוז פועלים
כשורה.

אחסון מכונת הכביסה
אם עליכם לאחסן את מכונת הכביסה לאורך זמן ,עדיף שתנקזו ותנתקו אותה .מכונות
כביסה עלולות להינזק אם נשארים מים בצינורות וברכיבים הפנימיים לפני האחסון.
 .1בחרו בתכנית ' Quick 29והוסיפו מלבין לתא המלבין .הפעילו את המכונה דרך
התכנית ,ללא כביסה.
 .2סגרו את ברזי המים ונתקו את צינורות היניקה.
 .3נתקו את המכונה משקע החשמל ,והשאירו את הדלת פתוחה ע"מ להניח לתוף
להתאוורר.
אם אחסנתם את מכונת הכביסה בטמפרטורות מתחת לאפס ,הניחו למים שנשארו
במכונה להפשיר לפני השימוש בה.
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פתרון תקלות והודעות שגיאה
בדקו נקודות אלה אם מכונת הכביסה שלכם...
בעיה

פתרון

• וודאו שהמכונה מחוברת לחשמל.
אינה מתחילה
• וודאו שהדלת סגורה היטב.
• וודאו שברז)י( אספקת המים פתוח)ים(.
• הקפידו ללחוץ על לחצן .Start/Pause
אינה כוללת מים או שאין מספיק • פתחו את ברז המים עד הסוף.
מים במכונה
• וודאו שצינור אספקת המים אינו קפוא.
• הדקו את צינורות יניקת המים.
• נקו את המסנן בצינור יניקת המים.
• וודאו שמכונת הכביסה מופעלת עם לחץ מים
מכילה שאריות דטרגנט
מספיק.
במגירת הדטרגנט בתום תהליך
הכביסה
• וודאו שהדטרגנט נכנס למרכז מגירת הדטרגנט.
• וודאו שהמכונה מוצבת על משטח מפולס .אם
רועדת או רועשת מדי
המשטח אינו מפולס ,כוונו את רגליות המכונה
לפילוסה.
• וודאו שברגי המשלוח שוחררו.
• וודאו שהמכונה אינה נוגעת בחפצים אחרים.
• וודאו שערימת הכביסה מאוזנת.
• הדקו את צינור הניקוז .החליפו צינורות
אינה מנקזת/סוחטת
מפותלים.
• וודאו שהמסנן הגס אינו סתום.
• הדלת תיפתח  3דקות לאחר שהמכונה מפסיקה
הדלת נעולה או אינה נפתחת
או שהמתח כובה.
אם הבעיה נמשכת ,צרו קשר עם מחלקת השירות של היבואן.
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הודעות תקלה
כאשר מכונת הכביסה שלכם תקולה ,ייתכן ותראו הודעת תקלה בתצוגה .במקרה כזה,
עיינו בטבלה ונסו את הפתרון המוצע לפני פנייה למחלקת השירות.

קוד תקלה

פתרון

dE
• סגרו את הדלת.
4E
• וודאו שברז אספקת המים פתוח.
• בדקו את לחץ המים.
5E
• נקו את מסנן השאריות.
• וודאו שצינור הניקוז מותקן כראוי.
UE
• ערימת הכביסה אינה מאוזנת .חלקו את העומס .אם רק פריט
לבוש אחד מצריך כיבוס ,כגון חלוק רחצה או זוג מכנסי ג'ינס,
תוצאת הסיבוב הסופי עלולה שלא להיות משביעת רצון והודעת
השגיאה " "UEתופיע בחלון התצוגה.
cE/3E
• צרו קשר עם מחלקת השירות.
עבור הודעות שגיאה שאינן מצוינות לעיל ,או הפתרון המוצע אינו פותר את הבעיה ,צרו
קשר עם מחלקת השירות של היבואן או עם המשווק.

טבלת תכניות
) ניתן לבחירה ע"י המשתמש(
גיהוץ טמפ' מהירות השהיה משך
תא דטרגנט
משקל
תכנית
הזמן
מקס' סחיטה
עיקרית מרכך קל
בק"ג קדם
בדקות
)) (°Cסל"ד(
כביסה
130
1000
95
כן
7.0
כותנה
91
1000
60
כן
סינתטיים 3.0
39
800
40
כן
כביסת יד 2.0
לצמר
133
1000
95
כן
3.0
בגדי
תינוקות
71
1000
60
כן
3.0
תכנית
יומית
29
1000
60
כן
מהירה
3.0
'29
.1
.2
.3
.4

מחזור עם שלב של קדם-כביסה מאריך את התכנית בכ 15-דקות.
נתוני משך המחזור נבדקו תחת התנאים המפורטים בתקן .IEC 60456 / EN 60456
הצריכה בבתים פרטיים עלולה להיות שונה מהערכים המצוינים בטבלה ,כתוצאה
מהשינויים בלחץ וטמפרטורת אספקת המים ,קיבולת וסוג הכביסה.
כאשר פונקצית  Intensive Washנבחרה ,זמן המחזור מוארך עבור כל מחזור.
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מידע נוסף
טבלת טיפול באריגים
הסמלים הבאים מספקים הוראות טיפול בבגדים .התוויות מכילות ארבעה סמלים בסדר
הבא :כביסה ,הלבנה ,ייבוש וגיהוץ ,וניקוי יבש בעת הצורך.
השימוש בסמלים מבטיח תאימות בין יצרני הבגדים המקומיים והמיובאים.
פעלו לפי ההוראות על התווית להארכת חיי הבגד ולהפחתת הבעיות בכביסה.
ניתן לגיהוץ ב 100°C -מקסימום
חומר עמיד
אסור לגיהוץ
אריג עדין
ניתן לניקוי יבש עם כל ממיס
ניתן לכביסה ב95°C-
ניקוי יבש עם פרכלוריד ,גז
ניתן לכביסה ב60°C-
מצתים ,אלכוהול טהור או R113
בלבד
ניקוי יבש עם דלק תעופתי,
ניתן לכביסה ב40°C-
אלכוהול טהור או  R113בלבד
אסור בניקוי יבש
ניתן לכביסה ב30°C-
ייבוש שטוח
ניתן לכביסה ביד
ניתן לייבוש בתליה
ניקוי יבש בלבד
ייבוש על קולב
ניתן להלבנה במים קרים
ייבוש במייבש ,חום רגיל
אסור להלבנה
ייבוש במייבש ,חום מופחת
ניתן לגיהוץ ב200°C -
מקסימום
אין ליבש במייבש
ניתן לגיהוץ ב150°C -
מקסימום

הגנה על הסביבה
•

•
•
•

מכשיר זה מיוצר מחומרים הניתנים למיחזור .אם אתם מחליטים להשליך אותו ,נא
פעלו לפי תקנת השלכת הפסולת המקומיות .חתכו את כבל המתח כך שלא ניתן
יהיה לחבר את המכשיר למקור מתח .הסירו את הדלת כך שחיות וילדים קטנים לא
יוכלו להינעל בתוך המכשיר.
אל תחרגו מכמויות הדטרגנט המומלצות ע"י יצרן הדטרגנט.
השתמשו במסירי כתמים ומלבינים לפני תהליך הכביסה ,במקרה הצורך בלבד.
חסכו מים וחשמל באמצעות כביסת כמויות מלאות בלבד )הכמות המדויקת תלויה
בתכנית שבשימוש(.

הצהרת תאימות
מוצר זה תואם לתקני הבטיחות האירופיים ,הנחיית האיחוד האירופי  93/68ותקן
מס' .60335
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EN

נתונים טכניים
מכונת כביסה פתח קדמי
כללי
רוחב600 :

עומק550 :

מידות במ"מ:
לחץ מים:
50kPa – 800kPa
 50ליטר
נפח מים:
 59ק"ג
משקל המכונה:
קיבולת כביסה מירבית 7.0 :ק"ג

גובה850 :

צריכת חשמל
כביסה:
כביסה וחימום
סחיטה
ניקוז:

220-240V, 150W
220-240V, 2400W
530W
34W

מהירות סחיטה
 1000סל"ד
מראה המוצר ומפרטיו ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש ,לטובת המשתמש ולצורך
שיפורים טכנולוגיים במוצר.
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