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  اطالعات فنی
  به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.  منبع برق

  ابعاد
 mm 595عرض 

  mm 850 ارتفاع  به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.  مجموع مصرف برق
  mm  630 عمق  به برچسب کنار دستگاه مراجعه کنید.  فیوز خودکار

  حد اکثر ظرفیت محصولهاي نخی و کتان:  لباس  حداکثر میزان لباس
  kg 1لباس هاي پشمی و ظریف:   kg2 الیاف مصنوعی: 

  

  

 فهرست مطالب
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 نکنید ارفنامتع هاي استفاده آن از است، شده طراحی منزل در استفاده براي تنها لباسشویی این. 
 شود می تگاهدس و رـکارب به رسیدن آسیب به منجر و بوده خطرناك دستگاه ساختار در تغییر هرگونه. 
 مراجعه(. ودش رعایت خاصی اصول باید آن حمل و جابجایی براي بنابراین باشد، می زیاد دستگاه وزن 

 )سازي آماده بخش شود به
 کنند کار آن با نباید نیستند آشنا دستگاه عملکرد با که افرادي. 
 باشد می ممنوع دستگاه برق و آب سیستم در تغییري هرگونه. 
 نگیرد قرار دستگاه زیر در برق سیم که باشید مراقب نصب هنگام در. 
 کنید، ارجخ را حفاظتی و بندي بسته وسایل همه دستگاه، دیدن صدمه از جلوگیري براي استفاده از قبل 

 .شود می دستگاه به جدي آسیب آمدن وارد به منجر کار این عدم انجام
 دارد جریان آن زیر در آزادانه هوا که شوید مطمئن بایستی دارد قرار موکت یا فرش روي لباسشویی اگر. 
 گردد متصل زمین به اتصال سیم داراي پریز به باید دستگاه. 
 نمائید خودداري مشترك پریز یک به دستگاه چند اتصال از. 
 ببندید را آب شیر و کرده جدا پریز از را دوشاخه دستگاه، با کار پایان در. 
 سیم هرگز هدوشاخ کردن جدا براي. نکشید را آن یا و نیدنک صلمت پریز به را دوشاخه مرطوب دستان با 

 .بکشید پریز از و گرفته را دوشاخه خود بلکه نکشید،  اتصال را
 برچسب به ریددا شک مورد این در اگر و بشویید دارندرا  لباسشویی با شستشو قابلیت که لباسهایی تنها 

 . کنید مراجعه 9صفحه  در مندرج لباسها عالئم بین المللی روي و جدول لباس
 تیز نوك یا حکمم اشیاء زیرا ،باشند خالی جیبها همه که کنید بررسی دستگاه در لباسها دادن قرار از قبل 

 .وندش دستگاه به جدي هاي آسیب آمدن وارد موجب توانند می سنگ حتی یا میخ، سوزن، مانند سکه،
 

 نکات ایمنی

یا آسیب دیدن افراد  ، آسیب به دستگاه و براي کاهش خطر برق گرفتگی ، آتش سوزي     
.و رعایت کنید بخوانیددر حین استفاده از دستگاه نکات ایمنی زیر را با دقت   
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 و کـرده  پـاك  ویندهشـ  مواد با را ها لکه ابتدا بلکه یید،نشو لباسشویی با را نفتی مواد به آلوده هاي لباس 

 .بشویید لباسشویی با را آنها سپس شوند خشک کامالً لباسها تا صبرکنید
 کنید خودداري درب روي اضافی نیروي کردن وارد یا لباسشویی درب روي لباسها قراردادن از. 

 نیدک تمیز را آن نیاز صورت در و کرده یبررس را خروجی فیلتر بلند، هاي پارچه و پرده شستشوي از پس. 
 مائیدن مراجعه مشتریان سرویس مرکز به اقدامی هر براي و نکنید باز یا تعمیر را دستگاه هرگز. 
 شود امانج مشتریان خدمات مرکز متخصص بوسیله باید آن تعویض دید، آسیب دوشاخه یا برق سیم اگر. 
 کنید جدا پریز از را دوشاخه سرویسکاري هرگونه انجام و تمیزکردن از قبل. 
 دسـتگاه  کـار  هنگـام  در رطوبـت  زیـرا  کنید خودداري مرطوب و روباز مکانهاي در دستگاه دادن قرار از 

 .کنید خودداري پانل کنترل قسمت به آب پاشیدن از همچنینگردد.  می خطر موجب بروز
 منجر نصورتای غیر در شود انجام مشتریان خدمات مرکز مجاز تعمیرکار بوسیله باید فقط دستگاه تعمیر 

 گردد. می باطل نیز آن نامه ضمانت و شده دستگاه به جدي هاي آسیب آمدن به وارد
 را ها باسل که اي گونهه ب کنید استفاده نخی کیسه عدد یک از زیر هاي لباس یا جوراب شستشوي براي 

 .بزنید گره را کیسه و داده آن قرار در
 شود استفاده اصلی قطعات از یدبا فقط دستگاه تعمیر براي. 
 ببندید. را آب ورودي شیرهاي و کشیده برق از را دوشاخه حتماً ندارید نیاز طوالنی مدت براي را دستگاه اگر 
 باشد. اشتهد جریان محفظه شستشو داخل در هوا تا بگذارید باز نیمه را دستگاه درب که شود می توصیه همچنین 

 ـ قرار دادن اشیاء سنگین روي آن خواز  کابل برق را محکم خم نکنید و رق آسـیب  دداري کنید، کابل ب
 دیده می تواند موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.

 اري تگاه خـودد ) در اطـراف دسـ  (بنزین، تینر، نفت، الکل و غیره از قرار دادن گاز و موارد احتراق پذیر
 آتش سوزي شود. و نمایید، ممکن است باعث انفجار

 ده در ج شـ مرکز خـدمات در  ابو نموده دستگاه پر از آب شد، سریعا دستگاه را خاموش  در صورتی که
 .)تماس با آب ممکن است موجب برق گرفتگی شود ( کارت ضمانت تماس بگیرید

 ی صورت بگیردگ، کابل برق را از پریز بکشید، ممکن است برق گرفتکردن دستگاههنگام تمیز. 
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 جـدا  آن از را يبنـد  بسـته  اجـزاء  دیگر و ها فوم کلیه و نموده خارج بندي بسته درون از را دستگاه ابتدا . 1

 .کنید
 :کنید کنترل زیر لیست طبق را محصول همراه لوازم . 2

 ـ  پـیچ عـدد   3 ونقل، حمل از ناشی آسیبهاي از جلوگیري براي دستگاه نصب هنگام به  واشـر  همـراه ه ب
 در اینصـورت  غیـر  در کـرد،  جدا را ها آن باید استفاده از قبل که شود می نصب بدنه در پشت الستیکی

 گردد. می دستگاه خرابی و شدید لرزش صدا، و سر موجب تولید کار هنگام
 دهید قرار ها سوراخ محل در را پالستیکی هاي درپوش حتماً ها پیچ کردن جدا از پس. 
 نمایید. جابجا ار آن سپس دهید، قرار خود جاي در را واشرها و ها پیچ دوباره باید دستگاه جابجائی براي 
  
  هاي حمل و نقل موقعیت پیچ)1  ها را باز کنید پیچ)2  ها قرار دادن درپوش)3
      

 
 
  
  
 
 
 

  شیلنگ ورودي  دفترچه راهنما  درپوش پالستیکی
      

 آماده سازي دستگاه
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 پایـه  4 زا اسـتفاده  بـا  آنـرا  سطح دستگاه، دادن قرار براي مکان ترین مناسب کردن پیدا از پس 
 .ترازکنید شدنی تنظیم

 محکم کنید خوبیه ب را ها مهره ها پایه تنظیم و دادن قرار هنگام در.  
    

 می صدا یدتول و کرده حرکت کارکردن هنگام در نباشد، تراز و دهـنش نصب خوبیه ب دستگاه اگر 
  .ببیند آسیب است و ممکن کند

  
  

 مائیـد. نفـیکس   بدنـه  بـه  را کـن  قفـل  هاي مهره و نموده محکم انتها تا را دستگاه عقبی هاي پایه
 در کامالً گاهدست تا کنید تنظیم طوري را جلوئی هاي پایه و داده قرار شده تعبیه محل در را محصول

 .کنید محکم بدنه زیر را کن قفل مهره سپس گردد تراز و فیکس قطري صورت به محل خود
 را دستگاه فوقانی سمتق است، شده تراز درست دستگاه اینکه از اطمینان جهت  توجه:

  .ندارد وجود لقی هیچگونه که مطمئن شوید و دهید تکان جلو به
 ندهید قرار سرد بسیار هاي مکان در را دستگاه شود می توصیه. 
 انتیمترس 10 پشت و سانتیمتر 2راست  و بگیرید: چپ نظر در دستگاه اطراف در فضا مقداري 

  

  

  
  

 نصب دستگاه

 روش تنظیم پایه هاي دستگاه

 تست بدلیل دستگاه در احتمالی رطوبت گونه هر وجود
 .باشد می سازنده شرکت توسط محصول عملکردي
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ـ  را دیگري و گرم آب شیر به را یکی هستند آب ورودي دو به مجهز که هایی لباسشویی در  شـیر  هب
 تصـل م آبسـرد  ورودي بـه  را آن دارد وجـود  آب لوله یک تنها که صورتی در. کنید سرد متصل آب

 گردد. هداستفا دو به یک شیر از یا شود مسدود آبگرم باید ورودي مواقع این در کنید،
 گاه دسـت  آب ورودي فشـار  بایسـتی  نمائیـد  مـی  استفاده ورودي آب فشار تقویت سیستم از اگر

 .شود تنظیم دستی بصورت
  

  

 .سازید جدا آن از را رابط بتوانید تا بکشید پایین را ورودي لوله یقه )1
 .شود تصلم آب شیر به براحتی جائیکه تا کنید باز آهسته را رابط اطراف پیچ عدد 4 سپس )2
 .شود متصل شیر به محکم تا ببندید را رابط هاي پیچ آن از پس )3
 .شود محکم تا بپیچانید را رابط پایین قطعه و کرده باز را رابط دور چسب )4
 .کنید متصل آب شیر به را ورودي لوله و کشیده پایین را ورودي لوله یقه )5
 ساعت هاي عقربه جهت در و کنید متصل دستگاه ورودي به را ورودي لوله دیگر انتهاي ) 6

  .محکم شود تا بچرخانید
3 2 1 

6 5 4 

  

 روش اتصال لوله هاي آب لباسشویی

ي شیرهاي آب معمولیبرا  
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 .بپیچانید شیر بدور را رابط که صورت بدین ببندید آب شیر به را ورودي لوله )1
 .کنید استفاده ورودي رابط از توانید می لزوم صورت در )2
 .شود محکم تا بچرخانید و کرده متصل لباسشویی به را آب ورودي دیگر انتهاي )3

 
 اینکه تا شود ارجخ آب زیادي مقدار دهید اجازه و کنید باز را آب شیر، ورودي لوله اتصال از پس 

 .باشد نداشته ناخالصی و رسوبات هیچگونه و شده آن شفاف رنگ
 دستگاه پشت در موجود تخلیه خروجی به و کرده خارج جانبی لوازم پالستیک از را تخلیه لوله 

 .نمایید متصل
 توان می تخلیه براي ، ندارد وجود دستگاه نزدیکی در فاضالب تخلیه لوله که درصورتی 

 .داد قرار ظرفشویی سینک یا دستشویی لبه برروي را لوله نگهدارنده
 یهتخل لوله کردن بلند صورت در همچنین رود، فرو آب در نباید تخلیه لوله سر توجه:
  .شود سانتیمتر 150از  بیشتر نباید آن طول

    

  
  

3 2 1 

 براي شیرهاي آب سرپیچدار
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 پشت در که برچسبی( فنی العاتاط برچسب روي بر شده نوشته ولتاژ که شوید مطمئن 

 .باشد داشته مطابقت شما منزل ولتاژ با )دارد قرار لباسشویی
 ندباش داشته را الکتریکی بار حداکثر ارائه توانائی باید برق هاي سیم و پریزها. 
 باشد زمین به اتصال سیم داراي باید پریز. 
 شود متصل پریز به راهی سه یا رابط با نباید لباسشویی. 
 نمی یاضاف ارت سیم به نیازي دیگر است متصل ساختمان ارت سیستم به برق پریز نچهچنا 

 دیگر سر و شده بسته آن باالي در دستگاه پشت اضافی ارت سیم یک باید غیراینصورت در باشد
 دماتخ مجاز مرکز سرویسکار توسط حتماً باید کار این. (شود متصل )ارت(زمین به سیم

 )شود انجام مشتریان
 باشد آسان آن به دسترسی که باشد محلی در باید شاخهدو. 
  
 
  

 :شستشو فرآیند طی در برق و آب جویی صرفه
 لباسشویی کامل بارگیري یکبار براي لباسها آوري جمع 
 لباسشویی پرنکردن زیاد 
 کثیف بسیار لباسهاي شستشوي پیش 
 کم هاي اسلب براي اهکوت یا سریع شستشوي هاي برنامه انتخاب یا شوینده پودر مقدار کاهش 

 چرك
 تجاوز ادسانتیگر درجه 60 از کثیف بسیار هاي لباس براي فقط( شستشو دماي مناسب انتخاب 

 ).کنید
 نکنید استفاده شوینده پودر نیاز مورد مقدار از بیش. 
 ایدنم می تر راحت را آنها اتوي و تر نرم را ها لباس کننده نرم مواد از استفاده. 
  
  
  

 روش اتصال به برق

 اطالعات مفید
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  .باشد می اه لباس عالئم راهنماي زیر جدول. کنید توجه آنها برچسب به لباسها شويشست از قبل

    درجه 100اتوکردن تا دماي حداکثر     شستشوي معمولی

    اتو نشود    شستشوي مالیم

    خشکشویی با استفاده از حلّال    درجه 95شستشو تا دماي حداکثر 

نها با شوینده مایع و خشکشویی ت    درجه 60شستشو تا دماي حداکثر 
  الکل خالص

  

خشکشویی تنها با استفاده از پرکلرید،     درجه 40شستشو تا دماي حداکثر 
  شوینده مایع و الکل خالص

  

    خشکشویی نشود    درجه 30شستشو تا دماي حداکثر 

    بصورت پهن شده خشک شود    شستشو با دست

    بصورت آویخته خشک شود    با آب شسته نشود

    روي بند رخت خشک شود   سرد شستشو با سفیدکننده در آب

با استفاده از دسـتگاه خشـک کـن در        سفیدکننده اضافه نشود
  حرارت مالیم خشک شود

  

 200اتوکردن تا دماي حداکثر 
  درجه

با استفاده از دسـتگاه خشـک کـن در      
  حرارت پایین خشک شود

  

  
  

  

 عالئم بین المللی روي لباسها
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 عملیات .برد ینب از خیساندن یا شستشو پیش عملیات با باید را تسخ و زیاد هاي آلودگی و ها لکه
 به شستشو یشپ .کند می آسانتر را سبزه یا شیر خون، مثل پروتئینی هاي لکه لکه بريِ ،خیساندن

 ولرم بآ از حتماً ها لباس خیساندن جهت .کند می کمک از شستشو قبل ها آلودگی کردن سست
 که زمانی همان را ها لکه کنید سعی شود. می ها لکه شدن یتتثب موجب داغ آب کنید؛ استفاده
 .ببرید بین از آیند می بوجود

 رنگ لباس آیا کهاین و لباس نوع لکه، ایجاد زمان مدت لکه، نوع ابتدا ها لکه کردن برطرف از قبل
 استفاده به نیاز که هنگامی .کنید تمیز ولرم یا آبسرد با را ها لکه .کنید مشخص را یا خیر است ثابت

 لکه از بعضی .ندک نمی خراب را لباس که کنید استفاده اي کننده سفید مواد از است کننده سفید از
از  قبل اینکار براي د،دارن نیز دست با شستشو به نیاز و برد بین از لباسشویی با تنها توان نمی را ها

 لکه گوشه از(.دهید انجام اسلب از اي گوشه روي بر ابتدا دست، با اي لکه هرگونه کردن برطرف
 می جلوگیري کهل بدور سیاه حلقه آمدن بوجود از روش این با کنید، نفوذ آن به داخل و کرده شروع
   .)شود
  :است شده آورده زیر در ها بردن لکه بین از روش چند

  واکس
 وير و زیر سپس کنید پاك را واکس ضخیمی پارچه از استفاده با

 ) قرارAbsorbent paperنده(کن جذب کاغذ دوتکه لباس
  .بگذارید آن روي را داغ اتوي و دهید

 کنید. یزتم را لباس سفید الکل به آغشته نرم پارچه از استفاده با  آن و امثال خودکار جوهر
  .نشود لکه پخش که باشید مراقب

  کثیف و سیاه هاي لکه

 بـه  دارد، را کننـده  سـفید  مـواد  بـا  شستشـو  قابلیـت  لبـاس  اگـر 
 و جـدول  بـه ( کنیـد  کننده اضافه سفید مایع مقداري ییلباسشو
 در را لبـاس  کثیف قسمت یا و )کنید مراجعه شستشو هاي برنامه

  .دهید قرار دقیقه 15 تا 10بمدت  10 اکسیژنه آب

 با و داده قرار لکه روي را 10 اکسیژنه آب محلول به آغشته پارچه  اتو از ناشی زرد عالئم
  .کنید اتو داغ نسبتاً اتوي

 روش برطرف کردن لکه ها
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 ناشی (زدگی  زنگ عالئم
  )لباس فلزي از قسمتهاي

و  هیدد قرار آفتاب در را آن و ریخته نمک و آبلیمو ،لکه روي بر
  .بشویید عادي بصورت سپس

  آدامس
 سآدام است ممکن که آنجا تا و دهید قرار یخ مقداري آن روي بر
 پاك الك(استون به اي آغشته پنبه پارچه با سپس ،کنید جدا را

  .کنید پاك را آن )کن

 متیل شویی خشک مواد با و کرده پاك را ازهت هاي رنگ  روغنی رنگ
  .بشویید عادي بصورت و کنید تمیز تربانتین

 بصـورت  و کرده آبکشی آبگرم با است تازه هنوز رنگ که هنگامی  پالستیک رنگ
  .بشویید عادي

  رژلب
 فادهتاس با توان می را اي پنبه یا پشمی هاي لباس روي هاي لکه

 هاي لباس هاي روي لکه کرد. پاك اتر به آغشته پارچه از
  .دارد کلرواتیلن تري به نیاز ابریشمی

  الك
 سپس داده قرار دار لکه قسمت روي کننده جذب کاغذ اي تکه

 این و دنمایی تعویض کاغذ را مرتباً و بمالید استون را لباس پشت
  .دهید ادامه لکه رفتن بین از زمان تا را عمل

 رها ودخ حال به را آن مدتی و بمالید لکه روي تازه رهکَ مقداري  قیر
  .کنید پاك آنرا تربانتین روغن با سپس کنید

 حاوي آبسرد در را آن سپس بمالید لکه روي بر نواست کمی  لکه سبزه و چمن
  .بخیسانید دار آنزیم شوینده

 نمک آب در را آن باقیست لکه هنوز اگر و بشویید سرد آب با فوراً  خون
  .بشویید صابون با و بخیسانید

 کـه ل هنوز اگر. بخیسانید دار آنزیم شوینده حاوي آبسرد در را آن  شکالت /کاکائو 
  .بکشید آب آبسرد با و شوینده شسته کمی از استفاده با باقیست

  قهوه
 بکشید. بآ آبسرد با و دهید قرار آب در عمودي بطور را لباس فوراً
 تا(آبگرم  و شوینده از کمی استفاده با باقیست لکه هنوز اگر

  .بشویید )دهد می اجازه لباس جنس جائیکه
 لکـه  هنـوز  اگـر  .بشـویید  عـادي  بصورت و کرده آبکشی آبسرد با  بستنی /خامه
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  .ببرید بین از را آن نواست با باقیست

  عطر
 د.بکشی آب آبسرد با و شسته سفید سرکه با را نظر مورد قسمت

 یندهشو با را یا آن کرده تمیز نواست با ستباقی لکه هنوز اگر
  .بخیسانید دار آنزیم

 و کرده آبکشی سپس بخیسانید سرد آب در دار آنزیم شوینده با  مرغ تخم
  .بشویید عادي بصورت

 یختهر لکه روي بر شوینده کمی سپس ،کنید آبکشی آبسرد با فوراً  میوه
  .بشویید عادي بصورت و

  روغن /گریس
 تمیز آن پشت از و دهید قرار جاذب کاغذ برروي را دار لکه قسمت
 خشک مایع یا نواست با که بدین صورت ،کنید شروع را کردن
  .بشویید معمولی بصورت و کرده تمیز شویی

  کپک
 آفتاب در و ریخته آبلیمو آن روي سپس بشویید شوینده و آبگرم با

 و باقیست لکه هنوز اگر بشویید. عادي بصورت و دهید قرار
  .نیدک استفاده کننده سفید از آید نمی بوجود لباس براي شکلیم

  لجن
 گرا. بکشید آب آبسرد با و کنید جدا مسواك با را خشک لجنهاي

 تبصور و نموده را تمیز آن شوینده کمی با باقیست لکه هنوز
  .بشویید عادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

13 
 

 

  

  پانل کنترل )1
 يجاپودر يآزادساز اهرم )2

 يجاپودر يکشو )3

 اهدستگ درب )4

 )درام(شستشو محفظه )5

 برق دوشاخ )6

 رو صفحه )7

 هیتخل لوله )8

 بــــازکن درب، ه یــــتخل پمـــپ  )9
 ي و تخلیه اضطرارياضطرار

 یشدن میتنظ يها هیپا )10

  

 قسمت هاي مختلف دستگاه
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  ارد.ددکمه در وسط ولوم قرار ،رودمی بکار دستگاه کردن خاموش/روشن جهت  Power دکمه  1

 برنامه هاي تنظیم ولوم 2
  شستشو

دن رود، پس از روشن کربراي انتخاب برنامه ي مورد نظر بکار می ولوم
 برنامه نتخابا با شود تنظیم نظر مورد برنامه روي بر تا چرخانده را دستگاه ولوم
 برنامه بانتخا مورد در بیشتر اطالعات براي شود.می روشن آن به چراغ مربوط

  کنید. شستشو مراجعه هاي برنامه قسمت به مناسب

دکمه  3
Start/Pause  

اي  برشود. می استفاده شستشو چرخه موقت توقف و شروع جهتاین دکمه  از
ند. کاین دکمه را لمس نمایید تا دستگاه شروع بکار  وششروع برنامه شست

 این بتداا دارید را برنامهیا توقف  تغییر قصد شستشو چرخه حین در که هنگامی
مک به صورت چشکمه د حلقه اطرافان (دراین زم،کرده لمس ثانیه2 را دکمه

  .نیدلمس ک را دکمه این مجدداً و کرده تنظیم را برنامه سپس )شودزن می

  دکمه  4
My Wash 

 استفاده قابل زمان هر در و شده ذخیره عالقه مورد برنامه کلید این از استفاده با
 صورت به را مهبرنا ابتدا، عالقه مورد برنامه سازي ذخیره براي بود. خواهد
 به  My Wash يدکمه لمس باسپس  کنیممی تنظیم محصول روي دستی
(با  شودمی ذخیره محصول يحافظه در عالقه مورد ي برنامه ثانیه 3 مدت

 قسمتهاي مختلف کنترل پانل

  !هشدار
 با کار هنگام در و باشد می لمسی محصول ایندر   Power دکمه از غیر به ها دکمه تمام

موجب  است ممکن ازیر ، زد ضربه یا داد فشار حد از بیش نباید را ها دکمه ،محصول
 آسیب دیدگی دستگاه گردد.
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حافظه باقی  خاموش کردن و یا قطع برق دستگاه، برنامه ذخیره شده در
پس از ذخیره برنامه مورد عالقه، همواره می توان با لمس و رها  .خواهد ماند)

ي ثانیه، محصول را درحالت کاري برنامه 3کمتر از  My Wash دکمهردن ک
   ذخیره شده قرار داد.

جددا مو  براي ذخیره برنامه جدید کافیست برنامه مورد نظر را انتخاب نموده
  ثانیه لمس نمایید. 3را به مدت  My Wash دکمه

5  

  دکمه
Delay start  

 هک دارید قصد شود. اگرمی هاستفاددر اجراي برنامه  تاخیر ایجاد جهت
 مورد نزما توانیدمی کند به کار شروعو با تاخیر  خاصی زمان در لباسشویی

ر حسب برنامه ب ساعت 12 تا 1 از زمان کنید. این تنظیمتا انتهاي برنامه را  نظر
   .باشدمی تنظیم قابلانتخابی 

 نامهبر تخابان و دستگاه کردن روشن از پس بایستمی زمان مدت تنظیم جهت
 دبرسی نظر مورد زمان به تا ا لمس کنیدر Delay start دکمه نظر، مورد

 .لمس کنید راStart/Pause دکمه  سپس

Child Lock  
 )ثانیه 3( 

ال کار، قفل کودك فع هنگامثانیه در  3ا لمس کردن این دکمه به مدت ب
ه هم به اشده و اگر بطور اتفاقی یکی از دکمه ها انتخاب شود، تنظیمات دستگ

به  خورد. جهت خارج کردن دستگاه از این حالت مجدداً این دکمه رانمی
 ت حینتوان از دستکاري تنظیماثانیه لمس کنید. با این عملکرد می 3مدت 

در  گاهکار توسط کودکان جلوگیري نمود. براي تغییر برنامه، زمانی که دست
س ، سپقفل خارج کردهحالت قفل کودك قرار دارد ابتدا دستگاه را از حالت 

کمه دبرنامه را تغییر دهید و مجدداً  نمایید،لمس را  Start/Pauseدکمه 
Start/Pause  لمس کنیدرا.  
   فعال شود عملکرد قفل کودك غیر برق دستگاه قطعکه توجه: هنگامی

  گردد.می

  Rinseدکمه  6
 این .است نظیمت قابل آبکشی دفعات تعداد دکمه این لمس با ها، برنامه همه در

 تنظیم قابلر با 5 تا 1 از ، شستشو براي شده انتخاب يبرنامه به توجه با تعداد
  .باشدمی

7  

  Spinدکمه
پـس از انتخـاب برنامـه     .شـود مـی  اسـتفاده  کـن  خشک سرعت تنظیم جهت

 | Rinse Hold  No spin |حالت شششستشوي مورد نظر، این گزینه در 
  باشد.بل تنظیم میقا	1400 | 1000 | 800 | 400

Light on   
 )ثانیه 3(

کیلویی  9(فقط در مدلهاي 
  باشد)می

، و شودچراغ داخل لباسشویی روشن می ،ثانیه 3با لمس این دکمه به مدت 
  توانید داخل لباسشویی را مشاهده نمایید.می

ر دکابراي صرفه جویی در انرژي، دستگاه پس از مدتی چراغ را به صورت خو
نیز کافیست به صورت دستی براي خاموش نمودن چراغ  د.نمایخاموش می

  ثانیه لمس نمایید. 3این دکمه را به مدت 
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Rinse Hold 

 Rinse Holdتا چراغ کنید لمس را Spin جهت انتخاب این عملکرد دکمه
ه پس از عملکرد در انتهاي برنام با انتخاب این بر روي نمایشگر روشن شود.

 رو غوطه آب در چرخه خشک کن نشده و لباسهاانجام آبکشی دستگاه وارد 
س ، پنبراي غیر فعال کردن این عملکرد و انجام تخلیه و خشک ک .دنمانمی

و دکمه  را لمس کنید Spinباید دکمه  از خاموش و روشن کردن دستگاه
Start را نیز لمس کنید.  

No Spin 
ر ب  No Spin کنید تا چراغ لمس را Spin جهت انتخاب این عملکرد دکمه

س از انجام عملکرد در انتهاي برنامه پ با انتخاب این روي نمایشگر روشن شود.
   شود.ي شستشو تمام میآب را تخلیه نموده و برنامهآبکشی دستگاه 

Spin Only 

 بالفاصـله در صورتی که بخواهید تنها از خشک کن دسـتگاه اسـتفاده کنیـد،    
و پـس از آن   Spinدکمه  کردن لمسبا یک بار ، Powerپس از زدن دکمه 

  شود.دستگاه وارد برنامه خشک کن می Startدکمه  لمسبا 

 را حرارت رود. درجهمی بکار آب در مرحله شستشو حرارت درجه تنظیم جهت Tempدکمه  8
  کنید. تنظیم سانتیگراد درجه 95 تا آبسرد از توانیدمی

  دکمه  9
Time Save  

مان ها زدر برخی از برنامه مس این دکمه، با لهاعد از انتخاب برنامهب
  شود.تر میبرنامه کوتاه

10  
  دکمه

Clean Jet 
Shower  

 لباس روي بر محفظه داخل آب ،شستشو حین در عملکرد، این انتخاب اب
 به زمدارد. (ال تاثیر شستشو کیفیت افزایش در عملکرد این که دشومی پاشش

 شپی صورت به شستشو هاي نامهبر از در تعدادي عملکرد این که است ذکر
  .است) فعال فرض

11  

  Option دکمه

 ) آبکشیEasy Iron(اتوي آسان هاي عملکردمکرر این دکمه  لمسبا 
) قابل انتخاب Pre Wash() و پیش شستشو Healthy Rinse( بهداشتی

. مود)(می توان دو یا سه عملکرد مذکور را به صورت همزمان فعال ن هستند
 ند وکنانتخابی در کنار برنامه هاي شستشوي اصلی کار می هايعملکرداین 

  نباشند. قابل انتخاب برخی برنامه هاي شستشو در ممکن است 

Pre Wash 
 اسـتفاده  آن از هستند کثیف خیلی لباسها اگر که شستشو است پیش عملیات
 زا قبـل  را اضافی کن خشک و شستشو یک دستگاه گزینه این انتخاب کنید. با
  .دهدمی انجام اصلی ويشستش

Easy Iron       ـ با فعال نمودن این عملکرد در برنامه شستشو، رونـد اتوکشـی لبـاس هـا ا ب
  گیرد.سهولت بیشتري انجام می

Healthy Rinse 
مواد  ا ازلباسه گرددبا تغییر آبکشی آخر برنامه باعث میانتخاب این عملکرد 

  شوینده کامال پاك شود.

  دکمه  12
Air bubble  

گام باعث حل شدن بهتر مواد شوینده با آب در هنانتخاب این عملکرد 
  .گرددموجب شستشوي بهتر لباسها میشستشو می شود که 
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1 ( Air Bubble شستشو با حباب : 

2 ( Healthy Rinse تیش: شستشوي بهدا 

3 ( Esay Iron : اتوي آسان 

4 ( Pre-Wash پیش شستشو : 

5 ( Jet Shower آب : شستشو با پاشش 

 تشخیص میزان لباس:  شستشوه اول رحلم )6

 : مرحله شستشوشستشو رحله دوم م ) 7

 : مرحله آبکشی رحله سومم ) 8

 رحله چهارم : مرحله خشک کنم ) 9

10(  Temp Cold :آب سرد 

11(  Rinse Holdغوطه وري : 

12(  No Spinشستشو بدون خشک کردن : 

13(  Drum Lightروشنایی داخل درام : 

14(  WiFiکنترل بی سیم : 

15( My Wash شستشوي من : 

16( Child Lock قفل کودك : 

17( Time Save  :ذخیره زمان 

18( Door Lock قفل درب دستگاه : 

 مایشگر دمان )19

 مایشگر دور خشک کنن )20

 مایشگر تعداد آب کشین )21

  مایشگر زمان ( شستشو و زمان تاخیر)ن )22

  

 قسمتهاي مختلف صفحه نمایشگر
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 حداقل با را شستشو عملیات لباسشویی قابلیت این از استفاده با :صرفه به مقرون شستشوي
 .داد واهدخ انجام انرژي

 هاي هکنند حمل که صورت بدین است سیلور نانو قابلیت داراي لباسشویی این :سیلور نانو
 آزاد آب لداخ به نقره هاي یون شستشو خالل در و باشد می نقره عنصر داراي درام داخل لباس

 .شود می درصد 9/99 تا ها لباس شدن عفونی ضد و کشی میکروب موجب و دهش
 در ودموج آب در حباب نهامیلیو شستشو خالل در جدید تکنولوژي این با :ساز حباب سیستم

 .ودش می ها سلبا بهتر شستشوي و شوینده مواد شدن حل بهتر موجب که شود می آزاد درام
 را ستشوش عملیات موجود لباس مقدار سنجش با که دارد را این قابلیت دستگاه این :کم صداي

 .دهد انجام ممکن صداي کمترین با
 باز اتوماتیک صورت به و شود مشکل دچار محصول درب که صورتی در :اضطراري بازکن در

 .کرد باز دستی صورت به را در و استفاده دربازکن اضطراري از توان می نشود
 شده داده نشان تخلیه پمپ کنار در اضطراري بازکن درب این جانمایی محل زیر شکل در 

 .شود بازب در تا بکشید پایین سمت به را هین تسمدرب، ا کردن باز براي است.
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ویژگی هاي محصول
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 برنامه روي رب لباس بدون را لباسشویی بار یک که شود می توصیه استفاده اولین ازقبل  :هشدار
 زا اینکار با گیرد، انجام آن سیکل تا قرار دهید )Quick 19 Quick 22 /( شستشوي سریع

  .شوید می مطمئن آن بودن تمیز و کردن کار درست
 :شستشو شروع از قبل ضروري نکات
 مکان در بآ لوله و بوده باز باید آب یر. شاند شده متصل بدرستی ها لوله که شوید مطمئن 

 .باشد مناسبی
 کنید جدا آنها جنس اساس بر را لباسها. 
 باشد خالی ها لباس هاي جیب که شوید مطمئن شستشو انجام از قبل. 
 کنید ترمیم را لباسها پارگی. 
 ببندید را ها لباس هاي قالب یا ها گیره ها، زیپ. 
 کنید پاك را ها لکه. 
  

  

  

  

  

  

  :پذیرد صورت زیر جدول اساس بر باید لباسها سازي جدا
  معیارهاي جداسازي البسه

  پایین کثیفی  /متوسط کثیفی  /کثیف بسیار  میزان کثیفی

  تیره  /روشن  /سفید  رنگ

  رزدهپ غیر  /رزدهپ  میزان پرز
 

 طریقه استفاده

 جداسازي لباسها
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 محفظه لداخ آب در راحتی به باید ها باس. لدهید قرار دستگاه در آرامی به را ها لباس 
 .شود انجام ضدچروکی و شدگیتمیز بهترین تا کنند حرکت شستشو

 دستگاه نادرست تنظیم و پرکردن زیاد. بریزید لباس دستگاه در کافی و مناسب اندازه به 
 علت هب ها لباس خرابی و پارگی و زیاد رزپ ایجاد زیاد، چروك نشدن، تمیز کامل موجب

 .گرددمی محصول لرزش و لباس به زیاد و فشار کشیدگی
 دشو باالنس لباسشویی تا دهید قرار چرخه یک در هم با را بزرگ و کوچک هاي لباس .

 .شودمی چرخش هنگام در لرزش موجب لباسشویی نبودن باالنس
 براي شده توصیه وزن حداکثر زیاد ابعاد با پارچه هایی یا و حوله ملحفه، شستن براي 

 .باشدمی کیلوگرم 8/1 شستشو
 کنید. انتخاب کوتاه را شستشو زمان مدت ایدریخته دستگاه در را کمی لباس که هنگامی 
 برنامه تنظیمات از چروك و چین کاهش براي Easy Iron باید قعموا این در. کنید استفاده 

 رد موجود آب در راحتی به هاسلبا تا باشد موجود شستشو درمحفظه کافی فضاي مقدار
  .کنند حرکت شستشو محفظه

  

  

 :ددا خواهد انجام را نظر مورد شستشوي برنامه لباسشویی زیر، دستورالعمل انجام با
 .کنید باز را دستگاه درب  )1
 ).فوق روش با مطابق(ببندید را درب و داده قرار دستگاه در را لباسها  )2

 آب اندازه از یشب که را لباسهایی شودکهمی توصیه. نکنید پر اندازه از بیش را دستگاه  :توجه
 .)پتو مثل(بشویید با دست ،کند می جذب

 از ستفادها به مربوط قسمت به(بریزید شوینده محفظه در را کننده نرم مایع و شستشو پودر )3
 .ببندید را جاپودري يکشو و مراجعه کنید) شوینده

ب رقیق آبا یک پیمانه  یستیتوجه داشته باشید که هر پیمانه نرم کننده حتما با :مهم نکته
 .دشو

 قراردادن لباس ها در لباسشویی

 شستشو
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 باید نندهک نرم مایع همچنین کند،نمی تولید زیاد کف که کنید استفاده پودري از  توجه:
 و شستشو عملیات ،حد از بیش کف تولید صورت در( باشد اتوماتیکلباسشویی  مخصوص

 ).گیردنمی صورت بدرستی کن خشک
 برنامه یمتنظ ولوم سپس شود روشن دستگاه تا دهید فشار را Power دکمه کار به شروع براي )4

 براي آخر رد و کنید اعمال را تنظیمات سایر و بچرخانید نظر مورد برنامه روي بر را شستشو
 .یدلمس نمای  را  Start/Pauseدکمه  شستشو شروع

  
  
  
 وير بر Endبوق عبارت  صداي شنیدن و درب قفل شدن باز با همزمان شستشو، پایان در )1

 .شود می ظاهر نمایشگر
 بکشید. پریز از را دوشاخه خشک دستان با )2
 .کنید خارج را ها لباس )3
 .ببندید را آب شیر )4
 .کنید تمیز و خشک را درب الستیک )5
 .باشد داشته جریان شستشو محفظه درون هوا تا بگذارید باز نیمه را دستگاه درب ) 6

  
 تصور در گردد خاموش Power دکمه توسط محصول برنامه، انجام خالل در اگر :مهم نکته
 فلق شدن باز و آب تخلیه منظور به( شودنمی باز درب قفل شستشو محفظه داخل آب وجود
  .)شود استفاده Spinگزینه بعد از روشن کردن دستگاه از   درب

  
  
  
  

  

  

 

 پایان شستشو

 درب الستیک پایین آب مقداري شستشو سیکل یک از پس
 است طبیعی آب مقدار این که ماندمی باقی
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ویژگی هاي قابل 
  انتخاب

مقدار 
  )Kgلباس (

دماي 
  برنامه شستشو  وع لباسن  مناسب

Pre Wash 
Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse 
Jet shower 
Air Bubble 

 حداکثر
ظرفیت 
  دستگاه

60°C 
95°C 

اي، کتــانی، هـاي ســفید پنبـه  لبـاس 
  حوله و ملحفه و مانند آن

Cotton 
 حداکثر  (لباسهاي پنبه اي)

ظرفیت 
  دستگاه

 آب سرد
30°C 
40°C 
60°C 

لباس  یراهن،(پهاي رنگ ثابت لباس
شب، لباس راحتی، لباس هاي زیر) و 

  اي سفید با کثیفی کمهاي پنبهلباس

Rinse 
Easy Iron 
Jet shower 
Air Bubble  

  آب سرد  1کمتر از 
 بـه  کـه  حساس و ظریف هاي لباس
 مثل لباسهاي بینندمی صدمه آسانی

  .غیره و هاپرده ابریشمی،
Delicate 

  لباس هاي ظریف

Pre Wash 
Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse  
Jet shower 
Air Bubble  

  2کمتر از 
 آب سرد
30°C 
40°C 
60°C 

ــاس ــد،  لب ــی آمی ــایی از جــنس پل ه
  اکریلیک و پلی استر

Synthetic 
هاي الیاف لباس

  مصنوعی

Rinse 
Easy Iron 
Jet shower 
Air Bubble  

  آب سرد  1کمتر از 
 قابـل  کـه  خـالص  پشمی هاي لباس

 Wool  هستند ییلباسشو با شستشو
  لباس هاي پشمی

Pre Wash 
Rinse 
Easy Iron  

 حداکثر
ظرفیت 
  دستگاه

30°C 
40°C 

 آب سرد
همانند برنامه شستشوي لباس هاي 

  پنبه اي

Super Eco 
شستشوي مقرون 

  به صرفه
Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse  

 حداکثر
ظرفیت 
  دستگاه

ــاس     آب سرد ــوي لب ــه شستش ــد برنام همانن
  هاي پنبه اي

Rinse + Spin 
  آبکشی و خشک کن

Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse 
Air Bubble 
Jet shower  

 

 سرد آب  1کمتر از 
30°C 

 پشمی و ظریف هاي لباس براي تنها
  .شودمی استفاده

Hand Wash 
  شستشوي دستی

 برنامه هاي شستشو
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ویژگی هاي قابل 
  انتخاب

مقدار 
  )Kgلباس (

دماي 
  برنامه شستشو  نوع لباس  مناسب

Rinse   2کمتر از   
  سرد آب

30°C 
40°C 

  کم کثیفی مقدار با رنگی لباسهاي
Quick 19  
Quick 22 

  شستشوي سریع
Rinse 
Pre Wash 
Easy Iron 
Healthy Rinse 
Air Bubble 
Jet shower 

حداکثر 
ظرفیت 
  دستگاه

 آب سرد
30°C 
40°C 
60°C 
95°C 

همانند برنامه شستشوي لباس هاي 
  پنبه اي

Anti Stain 
  لکهد شستشوي ض

Rinse 
Pre Wash 
Easy Iron 
 

حداکثر 
ظرفیت 
  دستگاه

  سرد آب
30°C 
40°C  
60°C 

، الیاف لباسهاي پرزدار و حساسیت زا
داراي بافت قوي و محکم از جنس 

  کتان یا پنبه

Allergy Plus 
  ادیت زحساس

بدون   -- 
 C°60  لباس

جهت شستشـوي محفظـه شستشـو    
  (درام) استفاده میشود

Self Clean 
تمیزکردن محفظه 

  شستشو
Rinse 
Pre Wash 
Easy Iron 
Healthy Rinse 
Air Bubble 
Jet shower  

 Baby Care  بچه هاي لباس C°95  2کمتر از 
  لباس کودك

Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse 
Air Bubble 
Jet shower 

  3کمتر از 
 سرد آب

30°C 
40°C 

 کثیفی با نازك ورزشی هاي لباس
  کم

Sport Wear 
  لباس هاي ورزشی

Rinse 
Pre Wash 
Easy Iron 
Air Bubble 
Jet shower 
Healthy Rinse 

حداکثر 
5/4  

  سرد آب
30°C 
40°C  
60°C 
95°C 

همانند برنامه شستشوي لباس هـاي  
  پنبه اي

Speed Perfect 
شستشو با زمان 

  بهینه
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 :تذکر
 شـود  اسـتفاده  شستشو پیش از حتماً که شود می توصیه هستند کثیف بسیار ها لباس اگر. 

 تـوان  مـی  مصـنوعی  الیـاف  و اي پنبـه  هـاي  لبـاس  شستشوي برنامه براي را شستشو پیش
 نمود. استفاده

 و رپـایینت  حـرارت  درجـه  با را شستشو دستگاه صرفه، به مقرون شستشوي برنامه انتخاب با 
 دد.گر می جویی صرفه گرمایی انرژي مصرف در نتیجه در ،دهد می انجام تري طوالنی زمان
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  Cotton  هاي معمولی (پنبه اي) لباسبرنامه شستشوي 
 

  نوع لباس
 .نآلباس هاي سفید پنبه اي، کتانی، حوله و ملحفه و مانند 
س لباس هاي رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لبا

  هاي زیر) و لباس هاي پنبه اي سفید با کثیفی کم
ظرفیت  حداکثر  وزن مجاز

  دستگاه
  

  توسط کاربرسایر تنظیمات   ات پیش فرض برنامهتنظیم
 95، 60، 40، 30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 25ساعت و  1  زمان شستشو

  درجه
  دقیقه در دور 1400تا   دور خشک کن  درجه 40  دماي آب

 Pre Wash  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن
Easy Iron 
Rinse 
Healthy Rinse 

    رتبهم 3  تعداد آبکشی 
  Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air Bubble 
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده کنندهسفید از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2

  .دهدمی نشان را "---" عالمت نمایش صفحه
  قرار دارد. Cottonبرنامه  روي بر فرض پیش صورت به شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،لمس کنید را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .شودمی آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause یدیلمس نما را ،

 .یدیلمس نما مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را تنظیمات
 آبسرد اريمقد تخلیه زمان در ،کردید انتخاب سانتیگراد درجه 95 را حرارت درجه اگر: احتیاط

 را اغد آب با تماس خطر و شده خروجی آب دماي تعدیل موجب عمل این. شوددستگاه می وارد
  .دهدمی کاهش
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 Delicate  ظریفلباس هاي برنامه شستشوي 
 

مثل  بینند می صدمه آسانی به که حساس و ظریف هاي لباس  نوع لباس
  .غیره و ها پرده ابریشمی، لباسهاي

  کمتر از  وزن مجاز
  کیلوگرم 1

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  --   دماي آب  دقیقه 56  زمان شستشو

  دور در دقیقه 800تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Easy Iron  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 400  ور خشک کند

Rinse 
 

    مرتبه 2  تعداد آبکشی
  Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air bubble    
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده سفیدکننده از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Delicateبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در دهید، فشار را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause ار تنظیمات ،دیلمس نما 

 .یدیلمس نما  مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر
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 Synthetic  لباس هاي الیاف مصنوعیبرنامه شستشوي 
 

 واز جنس پلی آمید، اکریلیک  با الیاف مصنوعی لباس هایی  نوع لباس
  و ... پلی استر

  کمتر از  وزن مجاز
  کیلوگرم 2

  

  تنظیمات توسط کاربر سایر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 60 ،30،40آب سرد،   دماي آب  دقیقه 25ساعت و  1  زمان شستشو

  دقیقه در دور 800تا   دور خشک کن  درجه 40  دماي آب
 Pre Wash  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

Easy Iron 
Rinse 
Healthy Rinse 

    مرتبه 3  تعداد آبکشی
 Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air bubble    
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 سمتق در را آن کنید استفاده نندهک سفید از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Syntheticبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در د،لمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .شودمی آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause دلمس نمایی را، 

  .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را تنظیمات
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 Wool  پشمیي لباس هابرنامه شستشوي 
 

 لباسشویی با شستشو قابل که خالص پشمی هاي لباس  نوع لباس
  هستند

  کمتر از  وزن مجاز
  کیلوگرم 1

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 40، 30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 56  زمان شستشو

  دور در دقیقه 800تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Easy Iron  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 400  دور خشک کن

Rinse 
 

    مرتبه 2  تعداد آبکشی
  Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air bubble    
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید تشوشس پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده نندهکسفید از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  .فشار دهیدرا  Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Woolبرنامه  روي بر را شستشو برنامه نتخابا ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،د لمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
 ديزیا کف پودر این کنید توجه، کنید استفاده پشمی سهايلبا مخصوص شستشوي پودر از 

 .نریزید پودر اندازه از بیش که باشید مراقب بنابراین کند تولید می
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 Super Eco  مقرون به صرفهبرنامه شستشوي 
  

  حداکثر  وزن مجاز  همانند برنامه شستشوي لباس هاي پنبه اي  نوع لباس
  دستگاه ظرفیت

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 40، 30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 13ساعت و  2  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1400تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Pre Wash  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 1000  دور خشک کن

Easy Iron 
Rinse 
Jet shower  
Air Bubble 

    مرتبه 2  تعداد آبکشی
   --   فعال عملکرد انتخابی

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده سفیدکننده از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Super Ecoبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause ت، تنظیمادلمس نمایی را 

  .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Rinse + Spin  آبکشی و خشک کن برنامه 
 

  نوع لباس
 .نآلباس هاي سفید پنبه اي، کتانی، حوله و ملحفه و مانند 
س لباس هاي رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لبا

  هاي زیر) و لباس هاي پنبه اي سفید با کثیفی کم
  متر ازک  وزن مجاز

  کیلوگرم 3
  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
 --   دماي آب  دقیقه 23  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1400تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Rinse  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

Easy Iron 
Healthy Rinse 

    مرتبه 1  تعداد آبکشی
   --   فعال بیعملکرد انتخا

  

را  درب و ریخته جاپودري در را کننده نرم در صورت لزوم داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 .ببندید

  .بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده، نرم مایع از استفاده درصورتتوجه: 
  .را فشار دهید Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Rinse + Spinبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  می شود. آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Hand Wash  دستیبرنامه شستشوي 
 

  کمتر از  وزن مجاز  .شود می استفاده پشمی و ظریف هاي لباس براي تنها  نوع لباس
  کیلوگرم 1

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 46  زمان شستشو

  دور در دقیقه 800تا   دور خشک کن  سردآب   دماي آب
 Easy Iron  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 400  دور خشک کن

Rinse 
Healthy Rinse 
 

    مرتبه 2  تعداد آبکشی
  Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air bubble    
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده سفیدکننده از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Hand Washبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در ظیماتتن تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
 ًباشند داشته را دستی آبکشی قابلیت برچسب ها لباس که کنید توجه حتما.  
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 *Quick 19  سریعبرنامه شستشوي 
 

 کمتر از   وزن مجاز  کم کثیفی مقدار با رنگی لباسهاي  نوع لباس
  گرمکیلو 2

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 40،  30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 19  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1000تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Rinse  ابیعملکرد انتخ  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

    مرتبه 2  تعداد آبکشی 
   --   فعال عملکرد انتخابی

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح رزی تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده سفیدکننده از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Quick 19برنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .شودمی آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
  

  .باشدکیلویی می 9این برنامه مخصوص محصوالت  :*
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  Anti Stain  لکه بريبرنامه شستشوي 
 

  نوع پارچه
 .آن لباس هاي سفید پنبه اي، کتانی، حوله و ملحفه و مانند

لباس هاي رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، 
  لباس هاي زیر) و لباس هاي پنبه اي سفید با کثیفی کم

 حداکثر  وزن مجاز
  ظرفیت دستگاه

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه30،40،60،95سرد،آب  دماي آب  دقیقه 33ساعت و  2  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1000تا   دور خشک کن  درجه 40  دماي آب
 Pre Wash  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

Rinse 
Easy Iron 
Healthy Rinse 

    مرتبه 3  یتعداد آبکش
 Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air bubble    
  

  

 .را ببندید درب و ریخته جاپودري در را کننده نرم در صورت لزوم داده، قرار دستگاه در را البسه  1
  .بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده، نرم مایع از استفاده درصورتتوجه: 

  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  . دهد می نشان را "---" عالمت نمایش صفحه

  .هیدقرار د Anti Stainبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه سطو در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Allergy Plus یت زداییحساسبرنامه شستشو همراه 
 

 حکمم، الیاف داراي بافت قوي و لباسهاي پرزدار و حساسیت زا  نوع لباس
  از جنس کتان یا پنبه

 حداکثر  مجازوزن 
  ظرفیت دستگاه

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 60، 40آب سرد،   دماي آب  دقیقه 46ساعت و  1  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1400تا   دور خشک کن  درجه 40  دماي آب
 Pre Wash  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 1000  دور خشک کن

Rinse 
Easy Iron 

    مرتبه 3  د آبکشیتعدا
   --   فعال عملکرد انتخابی

  

را  درب و ریخته جاپودري در را کننده نرم در صورت لزوم داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 ببندید.
  .بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده، نرم مایع از استفاده درصورت توجه: 

  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  . دهد می نشان را "---" متعال نمایش صفحه

  .هیدقرار دAllergy Plus برنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شو،شست چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Self Clean  محفظه برنامه شستشوي 
 

  --   وزن مجاز  جهت شستشوي درام (محفظه شستشو)  نوع لباس
  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  --   دماي آب  دقیقه 41ساعت و  1  زمان شستشو

  --   دور خشک کن  درجه 60  دماي آب
 --   عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 400  دور خشک کن

    مرتبه 2  تعداد آبکشی
   --   فعال عملکرد انتخابی

  

 جـاپودري  داخـل  را محفظـه  شستشـوي  جهـت  نیـاز  مورد مواد محفظه، در لباس دادن قرار بدون  1
  .بریزید

  .را فشار دهید Powerدکمه   2
  .هیدقرار دSelf Clean برنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز ي محفظهشستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
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 Baby Care  لباس کودكبرنامه شستشوي 
 

مناسب براي شستشوي لباس کودك و یا افراد با پوست   نوع لباس
  حساس

  کمتر از  وزن مجاز
  کیلوگرم 3

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 95از آب سرد تا   دماي آب  دقیقه 50ساعت و  2  زمان شستشو

  دقیقه در دور 800تا   دور خشک کن  درجه 95  دماي آب
 Rinse  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 400  ر خشک کندو

Easy Iron 
 

    مرتبه 3  تعداد آبکشی
 Pre Wash  فعال عملکرد انتخابی

Heaslthy Rinse  
Jet shower 
Air Bubble 

  

  

را  درب و ریخته جاپودري در را کننده نرم در صورت لزوم داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 .ببندید

  .بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده، نرم مایع از استفاده صورتدر توجه: 
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Baby Careبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده یريآبگ به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Sport Wear  ورزشیهاي  لباسبرنامه شستشوي 
 

  کمتر از  وزن مجاز  کم کثیفی با نازك ورزشی هاي لباس  نوع لباس
  کیلوگرم 3

  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 40، 30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 49  زمان شستشو

  دقیقه در دور 800تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Easy Iron  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

Rinse 
Healthy Rinse 

    مرتبه 2  یتعداد آبکش
  Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air Bubble 
  

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را کننده نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max طحس زیر تا را آن باید کننده،
 متقس در را آن کنید استفاده سفیدکننده از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Sport Wearبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

  .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
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 Speed perfect  برنامه شستشو با زمان بهینه
 

  نوع لباس
 .نآلباس هاي سفید پنبه اي، کتانی، حوله و ملحفه و مانند 
س لباس هاي رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لبا

  هاي زیر) و لباس هاي پنبه اي سفید با کثیفی کم
  کمتر از  وزن مجاز

  کیلوگرم 5/4
  

  سایر تنظیمات توسط کاربر  ض برنامهتنظیمات پیش فر
  درجه30،40،60،95سرد،آب  دماي آب  دقیقه 59  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1400تا  دور خشک کن  درجه 40  دماي آب
 Rinse  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

Easy Iron 
Pre- Wash 
Healthy Rinse 

    مرتبه 3  تعداد آبکشی
 Jet shower  فعال عملکرد انتخابی

Air Bubble 
  

  

را  درب و ریخته جاپودري در را کننده نرم در صورت لزوم داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 .ببندید

  .بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده، نرم مایع از استفاده درصورت توجه: 
  را فشار دهید. Powerدکمه   2

  . دهد می اننش را "---" عالمت نمایش صفحه
  .هیدقرار د Speed Perfectبرنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .می شود آغاز شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
 
 
 
  
  
  
  
  



 

39 
 

 *Quick 22  سریعبرنامه شستشوي 
 

 کمتر از   وزن مجاز  کم کثیفی مقدار با رنگی لباسهاي  نوع لباس
  کیلوگرم 2

  

  سط کاربرسایر تنظیمات تو  تنظیمات پیش فرض برنامه
  درجه 40،  30آب سرد،  دماي آب  دقیقه 22  زمان شستشو

  دقیقه در دور 1000تا   دور خشک کن  آب سرد  دماي آب
 Rinse  عملکرد انتخابی  دور در دقیقه 800  دور خشک کن

    مرتبه 2  تعداد آبکشی 
   --   فعال عملکرد انتخابی

  

 .را ببندید ربد و ریخته جاپودري در را نندهک نرم و شوینده داده، قرار دستگاه در را ها لباس  1
 نرم یعما از استفاده درصورت. بریزید شستشو پیش و اصلی شستشوي قسمت در را پودر :توجه
 در را رپود هستید شستشو پیش خواهان فقط اگر. بریزید Max سطح زیر تا را آن باید کننده،
 سمتق در را آن کنید استفاده کننده سفید از دارید قصد اگر .بریزید شستشو پیش قسمت

  .بریزید اصلی شستشوي
  را فشار دهید. Powerدکمه   2
  .هیدقرار د Quick 22برنامه  روي بر را شستشو برنامه انتخاب ولوم  3
 و شده قفل درب نتیجه در ،دلمس نمایی را Start/Pauseدکمه  شستشو چرخه شروع جهت  4

  .شودمی ازآغ شستشو و کرده آبگیري به شروع دستگاه
 دکمه  شستشو، چرخه وسط در تنظیمات تغییر جهتStart/Pause تتنظیما ،دلمس نمایی را 

 .دلمس نمایی مجدداً را Start/Pauseدکمه  سپس و داده تغییر را
  

  .باشدکیلویی می 8این برنامه مخصوص محصوالت   :*
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  لباسشویی داراي یک محفظه سه قسمتی براي شوینده ها می باشد:
 ه براي عملیات پیش شستشو یا خیساندنمحل پودر شویند )1
 محل پودر شستشو براي عملیات شستشوي اصلی )2
 محل مایع نرم کننده، افزودنی هاي معطر و سفیدکننده )3
  ،ه آب کنند ه همراه شوینده از مالیمببراي شستشو با مایع شوینده در مناطقی با آب سخت

ي اجزا همچنین محافظی براي دهد و استفاده کنید. این امر تاثیر شستشو را افزایش می
 صلیاتشوي ـد. مالیم کننده آب در محفظه شسـوبات کلسیم می باشـدستگاه در مقابل رس

 )2شود. (قسمت ته میـریخ
 ده ستفاتنها از پودرهاي شستشو و شوینده هاي مایع مخصوص ماشین لباسشویی اتوماتیک ا

ازنده انه سد براساس توصیه کارخشوینده بایکف کمتري تولید می کنند). مقدار  کنید (زیرا
  (درج شده بر روي بسته بندي مواد شوینده) باشد.

  دارد.  ستشوشاستفاده بیش از حد از شوینده موجب تولید کف زیاد شده و تاثیر منفی بر روي
  همچنین مقدار خیلی کم شوینده اثر شستشو را کم خواهد کرد.

  و شستش که نرم کننده زودتر وارد چرخهاستفاده بیش از حد از نرم کننده موجب می شود
  شود. شده و موجب لکه گرفتن لباس ها می

 .هنگامی که دستگاه در حال آبگیري است هرگز کشو جاپودري را بیرون نکشید  
 .هرگز بطور مستقیم نرم کننده را روي لباس ها نریزید  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 طریقه استفاده از شوینده
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 بطور ایدب دستگاه وجود این با رد،دا نیاز را نگهداري حداقل که شده ساخته بصورتی دستگاه
 آب یرش و شده کشیده پریز از دوشاخه که شوید مطمئن کردن تمیز از قبلگردد. تمیز  مرتب
 .است بسته

 به رطوبم پارچه از تنها و نکنید تمیز شیمیایی هاي کننده پاك با را دستگاه هرگز: هشدار
  نمایید. صابون استفاده همراه

  
  
  
 .شوند خشک الستیکی هاي قسمت تا بگذارید باز کمی را دستگاه ربد شستشو، پایان در

 .نکنید دهاستفا ساینده هاي محلول و مواد از. کنید تمیز مرطوبی پارچه با را اجزا و بدنه
 میلی 500 با را کلرین کننده سفید محلول لیتر میلی 250 لباسشویی داخل کردن تمیز جهت
 نیاز تصور در. (دهید انجام را شستشو چرخه یک سپس بریزید دستگاه داخل در شوینده لیتر
  )دهید انجام مجدداً را عملیات این توانید می
  
  
  
 .کنید جدا را ورودي لوله و بسته را ورودي آب شیر.  1
 .کنید خارج را فیلتر . 2
  .کنید پاك فیلتر از را ها جرم و ها آلودگی مسواك یک با . 3

  
  
  
  
  
  

  

 نگهداري و تمیز کردن

 تمیزکردن لباسشویی

 تمیزکردن فیلتر ورودي
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 در اهدستگ که هنگامی. است خالی دستگاه که شوید مطمئن فیلتر کردن تمیز از قبل: هشدار
 تخلیه وقعم در همچنین و نکنید خارج را فیلتر است آب از پر که زمانی یا است کارکردن حال

  .باشید مراقب آبگرم
 .کنید خارج خود محل از را تخلیه لوله و کنید باز را پمپ درپوش )1
. شود رجخا آب تا کنید باز را آن سرپیچ و دهید رقرا تخلیه لوله زیر کاسه عدد یک )2

 .کنید باز را فیلتر نیست دستگاه در آبی هیچ دیگر مطمئن شدید که آن از پس
 لهلو سرپیچ سپس کرده خارج را دارد وجود فیلتر در که خارجی جسم هر و پرزها )3

 .ببندید را درب و داده قرار خود محل را در آن و بسته را تخلیه
 

  
  
  
  
  
  
  
 ماندمی باقی يجاپودردر کننده نرم مواد و شوینده آثار لباسشویی از استفاده بار چند از پس. 
 کنید تمیز نرم مسواك و آب با چندگاهی از هر را جاپودري است بهتر. 
 زبانه که صورت بدین کنید خارج لباسشویی از کامل را جاپودري توانید می نیاز درصورت 

 .دکنی خارج را جاپودري و داده فشار پایین به را ريجاپود در موجود الحاقی قطعه
 دهید مانجا را آبکشی چرخه یک و دهید قرار خود جاي در را جاپودري کردن، تمیز از پس. 
  
  
  
  
  
  

 تمیزکردن فیلتر خروجی

 تمیزکردن جاپودري
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 اتخدم سرویس مرکز به مراجعه از قبل شد متوقف ناگهان کردن کار حال در دستگاه اگر
  .کنید بررسی را موارد زیر مشتریان،

  راه حل  لت احتمالیع  عیب

 داخل دستگاه از صدا و سر
  .شودشنیده می

سکه، سوزن  مثل خارجی اشیا
 درام پمپ یا در است ممکن
  .باشند

و  کنید متوقف را دستگاه
  .کنید بررسی فیلتر را و درام

 تلپ شنیده و تلپ صداي
  .شودمی

وارد  زیاد بار بدلیل صدا این
 معموالً و است دستگاه بر آمده
  .است عادي

 داشته ادامه همچنان صدا اگر
 است دستگاه باشد ممکن

 را متوقف آن .نباشد باالنس
 در را یکنواخت لباسها و کرده

  .قرار دهید دستگاه

 شنیده می لرزش صداي
  .شود

 باز نشده بندي بسته هاي پیچ
  .اند

 به ها پیچ کردن باز براي
  کنید نصب مراجعه قسمت

 و بصورت صاف ها پایه همه آیا
  دارند؟ قرار زمین روي محکم بر

 است ممکن زیاد، بار بدلیل
 شده خارج از باالنس دستگاه

 و متوقف کرده را آن باشد،
  .کنید هم باز از را ها لباس

  آب نشتی

 تخلیه یا ورودي هاي لوله
  .کنید بررسی را اتصاالت  .اند نشده محکم بسته

 مسدود منزل تخلیه هاي لوله
  .کنید باز ار ها لوله  .شده اند

  حد از بیش کف وجود
 یـا  نامناسـب  پـودر  از اسـتفاده 

نشـتی   موجـب  کـه  حد از بیش
  .می شود آب

  

  

 عیب یابی
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  راه حل  علت احتمالی  اشکال  پیغام خطا

IE اشکال در ورود آب  

  .کنید باز را آب شیر  .است بسته آب شیر
  .کنید باز را فیلتر  .است مسدود آب ورودي فیلتر
 خراب یا است غوبنامر برقی شیر
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است شده

 کار تخلیه پمپ آبگیري حین در
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .کند می

آب (هیدروستات)  سطح سنسور
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است خراب یا نامرغوب

  .بگیرید تماس نمایندگی با  .نمیکند بررسی را آب سطح ،دورب

OE تخلیه در اشکال  

 خورده پیچ یا گره تخلیه لوله
  گره و پیچ آن باز شود.  است

  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است شده خراب تخلیه پمپ
 می انجام آبگیري تخلیه خالل در

  .بگیرید تماس نمایندگی اب  .شود

  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است خراب هیدورستات

UE  
باالنس  در اشکال
  البسه

 یک در و پیچیده هم در ها لباس
  .اند گرفته قرار درام طرف

 و کرده متوقف را دستگاه
  .کنید باز را ها لباس

LE  
 بودن باز اشکال

  ب دستگاهدر

 دکمـه  اسـت  بـاز  در که هنگامی
Start/Pause شــده فشــرده 

   است.
  .ببندید را بدر

  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است خراب در قفل
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .کند نمی ررسیب را در قفل برد

E8  بگیرید تماس نمایندگی با  .نیست متصل مناسب بطور موتور  موتور در اشکال.  
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .کند نمی کار موتور

E9   بگیرید تماس نمایندگی با  .است خراب هیدروستات  در هیدروستاتاشکال.  

H2 
 مقاومت در اشکال
  گرمائی

  .بگیرید تماس نمایندگی با  .است خراب نتالم
  .بگیرید تماس نمایندگی با  .نیست متصل بدرستی المنت

 پیغام هاي خطا
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  راه حل  علت احتمالی  اشکال  پیغام خطا

H5  آب دماي در اشکال  
 یا پشمی برنامه در آب دماي
 درجه 45 از به بیش ظریف
  است رسیده

  .بگیرید تماس نمایندگی با

H6 المنت در اشکال  
 دقیقه 15 در(کند نمی کار المنت

 نرفته باال درجه 2 دماي آب
  .)است

  .بگیرید تماس نمایندگی با

  
 خطاي  غام هايپی اگرE8  وE9 خدمات مرکز با شدند داده نشان نمایش صفحه روي 

  .تماس بگیرید مشتریان
 عملکرد  جهت وماشین لباسشویی  هوشمند سیستم بدلیل است ذکر به الزم

، ممکن ازحد بیش لرزش از جلوگیريخشک کن و ام فرآیند مناسب در هنگام انج
در دقایقی خاص (مثال  کن خشک مرحله ابتدایی دقایق دراست تایمر دستگاه 

 پیدا کند.ادامه  ،و پس از باالنس شدن دستگاهکرده ) توقف 11دقیقه 
 ریانمشت خدمات مرکز به کند نمی کار هنوز دستگاه شده، ذکر موارد بررسی از پس اگر 

 و سریال رهشما دستگاه، مدل لطفاً مشتریان خدمات مرکز به مراجعه در هنگام. دیکن مراجعه
 این. رددا قرار کنار دستگاه برچسب روي بر نظر اطالعات مورد. کنید بیان را مشکل نوع

 سرعته ب و کرده مشخص را قطعات الزم تا کندمی کمک همربوط تکنسین به اطالعات
  ید.نما تعمیر را دستگاه

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 هاي آسیب قبال در ولیتیمسئ هیچگونه سازنده کارخانه
 .شده ندارد ذکر ایمنی موارد رعایت عدم از ناشی
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 نقشه برق
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