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  הוראות בטיחות 
  

  השתמשו במכונת הכביסה רק  
הוראות שקראתם בקפידה את  לאחר 

אנא שמרו את חוברת הוראות . ההפעלה
ההפעלה במקום בטוח לכל צורך 

אם אתם מעבירים את . בשימוש עתידי
אנא העבירו , המכונה לבעלים חדשים

  .עלהלהם גם את חוברת הוראות ההפ

בדקו , בעת אספקת המכונה לביתכם
סופקה עם חוברת הוראות שהמכונה 
מוקד כתובת ,  תעודת אחריות,ההפעלה

לאחר הסרת חומרי , כמו כן. השרות
וודאו שמכונת הכביסה לא נפגעה, האריזה

אנו ממליצים לכם לשמור .  בעת ההובלה
במקום בטוח את כל האביזרים המצורפים 

  .עם המכונה

  יחותהוראות בט
 לשימוש ביתי  זה מיועד מכשיר

  : כמו לדוגמאוליישומים דומים אחרים
, חנויותב לעובדים במטבחים שימוש  -

  ; וסביבות  עבודה אחרות ,משרדים
  ; אתרים חקלאיים  - 
בתי , בבתי מלון אורחים שימוש על ידי  - 

  ;ה דומותרח וסביבות הא,הארחה
 .אתרי אירוח מסוג לינה וארוחת בוקר  - 

 מסביבה ביתית או יםשונה יםמוששי
כמו ,  למשקי ביתתמפעולות האופייניו

 כלולים  לא או תעשייתישימוש מסחרי 
נעשה במכונת  אם .לעילדיישומים ב

, תואם לייעודה שאינו הכביסה שימוש
 כונה עלול להתקצר החיים של המאורך

היצרן  .למכונהבטל את האחריות וי
נזק והיבואן לא יהיו אחראים ל

נזק אחר או לכל  או ונת הכביסהבמכ
שאינו לצרכים שימוש מהפסד הנובע 

המכונה ממוקמת בבית גם אם ( ביתיים
   .)או בסביבה ביתית

  אינה מיועדת מכונת כביסה זאת
 עם יכולות )כולל ילדים(לשימוש אנשים 

, חושיות או נפשיות מופחתות, גופניות
אם הם אלא , או חסרי ניסיון וידע

קוח או קיבלו הדרכה נמצאים תחת פי
 על ידי שימוש בטוח במכונת הכביסהל

והם הבינו את , אדם האחראי לבטיחותם
 ניקוי .הסכנות הכרוכות בהפעלתה

ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי 
 .ילדים

  פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא
 .ישחקו במכונת הכביסה

  3יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 
ם הם נמצאים אלא א, ממכונת הכביסה

 .בפיקוח רצוף
 כדי להימנע , אם כבל החשמל ניזוק

, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, מסכנה
השירות שלו או על ידי טכנאי על ידי 

  .אדם מוסמך אחר
  השתמשו אך ורק בצינור אספקת המים

המסופק עם מכונות הכביסה כדי לחבר 
אין (את המכונה לאספקת המים 

 ). קודםלהשתמש בצינור שהיה בשימוש
  חייב  למכונה יםהמסופקמים הלחץ

    -  וMPa0,05 בין  בתחום שלהיות 
MPa 0,8.  

 פתחי את לא יחסום שטיח ש וודא
  .מכונת הכביסהבסיס האוורור ב

 מצב כבוי OFF הצבת מושג באמצעות 
בכפתור בורר תוכניות  החץסימן 

מיקום אחר כל .  במצב אנכיהכביסה
ה את המכונעביר מהבורר  של כפתור

דגמים עם ברק  (ON  מופעלמצבל
 . כפתור בורר תוכניות הכביסה

  תקע החשמל של מכונת הכביסה חייב
  .  להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה
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  הוראות בטיחות 
  

  המרבית של מטען הכביסהקיבולת 
 יבשים תלויה בדגם פריטי כביסה

נעשה  ההמכונה ובתוכנית הכביסה שב
  )."רהבקהלוח " עיינו בסעיף(שימוש 

  
  הנחיות בטיחות 

  לפני חיבור מכונת הכביסה לרשת
וודאו שמתח ההפעלה , החשמל

הנקוב בלוחית הנתונים תואם למתח 
 .230V~50Hz: רשת החשמל בארץ

  חברו את מכונת הכביסה לשקע
המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך 

, להגברת בטיחותכם.  לפחותA16של 
מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל 

) ממסר פחת(וגן בממסר זרם דלף המ
 . 30mAבזרם דלף של 

  אל תחברו את המכונה לרשת
מצעות כבל מאריך או אהחשמל ב

 המיועד לחיבור מכשירי חשמל צלמפ
 .נוספים

 לפני ביצוע פעולות תחזוקה וניקוי ,
נתקו את המכונה מרשת החשמל 

באמצעות הוצאת תקע החשמל 
 .מהשקע בקיר

  
 רשת אל תנתקו את המכונה מ

החשמל באמצעות משיכה בכבל 
נתקו אותה מרשת החשמל . החשמל

באמצעות אחיזה בתקע החשמל 
 .ומשיכתו מהשקע בקיר

  אל תחשפו את מכונת הכביסה לקרינה
לגשם או לפגעי מזג , ישירה של השמש

 .האוויר
 במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה ,

נתקו אותה , כבו מיד את מכונת הכביסה
גרו את ברז אספקת ס, מרשת החשמל

עיינו ברשימה (שרות ההמים ופנו למוקד 
). שבכריכה האחורית של החוברת
אל , למניעת נזק וסכנת התחשמלות

 .תנסו לתקן את המכונה בכוחות עצמכם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

המוטבע על   ימןהסבאמצעות 
 לכל על התאמתה אנו מצהירים, המכונה

רת איכות הבריאות ושמי, תקנות הבטיחות
, פ חוק"הסביבה האירופיות המתאימות ע

  .המתייחסות למכונה זאת

אזהרה :  
מי הכביסה מגיעים לטמפרטורות 

גבוהות ביותר במהלך תוכניות 
  .הכביסה
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  התקנה 

  

 הברגים 4  או 2 הסירו את )A( 
  או2 הסירו את, ולאחר מכן ,מהמהדקים

הדסקיות השטוחות ואת שפופרות  4
 ).1איור  ()B( מרווחי הפלסטיק 

  

  במכסים אטמו את החורים"C" הכלולים 
  ).2איור  (באריזה
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  התקנה

  
  

  מכונת הכביסה לברז אספקת את חברו
המים באמצעות הצינור החדש שסופק 

אל תשתמשו ). בתוך התוף(עם המכונה 
 .בצינור הישן למטרה זו

  חברו את הזוויתי של צינור כניסת המים
בחלק העליון של (לשסתום כניסת המים 

ואת הקצה השני חברו לברז ) גב המכונה
 .3/4"מים עם תבריג בקוטר 

 הציבו את מכונת הכביסה קרוב לקיר ,
חברו . וודאו שהצינור אינו מכופף או מעוך

את צינור ניקוז המים לקצה כיור או לפתח 
 מקסימום  ל50יציאת ניקוז בגובה שבין 

בקוטר הגדול מקוטר ,  מהרצפהמ"ס 75
 . )4איור  (צינור הניקוז

 השתמשו בקשת ,מידת הצורךב 
ולתמוך כדי לחבר , הפלסטיק המצורפת

 .היטב בצינור ניקוז המים

  יזון מכונת הכביסהא
 : אם דגם המכונה שברשותכם כולל עגלה

 סובבו את הידית ימינה כדי לאפשר להזיז 
לאחר שסיימתם .  בקלות את המכונה

החזירו את הידית , להזיז את המכונה
  .למקומה המקורי

  אזנו את המכונה באמצעות כיוון הרגליות
 .)5איור  (הקדמיות

 סובבו את האום עם כיוון השעון כדי   )א
 .לשחרר את בורג הרגלית

 הרימו או הורידו את הרגלית באמצעות   )ב
 עם או נגד כיוון השעון עד הסיבוב

 .שהרגלית תעמוד ביציבות על הרצפה
נעלו את הרגלית למקומה באמצעות   )ג

סיבוב האום נגד כיוון השעון עד שיבוא 
 .במגע עם תחתית מכונת הכביסה

 דאו שמכונת הכביסה מאוזנת בדקו וו
  .כהלכה

  בדקו שמכונת הכביסה אינה מתנדנדת
באמצעות הפעלת לחץ בו זמנית על שתי 

קדמית , למשל(פינות אלכסוניות עליונות 
של מכונת ) ימנית ואחורית שמאלית

  .הכביסה

  לאחר שתעבירו את המכונה ממקום
לאחר ההעברה עליכם לאזן פעם , למקום

 .תכווננותנוספת את הרגליות המ

  חברו את מכונת הכביסה לרשת החשמל
באמצעות שקע המוארק בהארקה 

  .תקנית
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  התקנה 

   חיבורי המים

  המסופק עם מכונת חברו את צינור המים
  ).6איור  (ברז אספקת המיםאל הכביסה 

    
  . המיםאת ברזעדיין אין לפתוח 

  

  דגמים מסוימים עשויים לכלול אחד או
  :יותר מהתכונות הבאות

  

 7איור  (חיבור למים קרים וחמים:( 
מכונת הכביסה לאספקת מים חיבור 

משמעותי  לחיסכון קרים וחמים מביאה
אספקת המים חברו את צינור . באנרגיה

 ואת  קריםהמים ה  כניסתאפור לברזה
  . אדום לברז מים חמיםהצינור ה

בעת שימוש בתוכניות השהיית התחלת 
יש לחבר את מכונת , תוכנית כביסה

  . הכביסה לאספקת מים קים בלבד
  

  מים ה עצירת כניסתהתקן
AQUASTOP ) 8איור:(   

אספקת המים ממוקם על צינור ה התקן
המים מים אם צינור הזרימת את עוצר 
סימן אדום יופיע בחלון , במקרה זה; דולף

"A "ף אתיש להחליכדי להתריע ש 
, אום המחבר את לשחררכדי . הצינור

  ".B "החד כיווניהנעילה  על התקן צולח
 

  מניעת הצפה למנגנון צינור עם 
AQUAPROTECT ) 9איור( :  

" C "אם מים נוזלים מצינור המים הפנימי
מים יתמלא ב" D" השקוף מצוף העצירה

. מחזור הכביסהאת  שיאפשרו להשלים
שרות הצרו קשר עם מוקד , לאחר מכן

עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של (
ורשה ומיומן כדי שטכנאי מ) החוברת

   .יחליף את הצינור
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   עצות שימושיות 

  עצות לטעינת פריטי הכביסה
   

  :מיון פריטי הכביסהבעת :  הערה
רוקנו את כל הכיסים וודאו שהם אינם  -

, אטבים(מכילים חפצים העשויים ממתכת 
 ;'מטבעות וכו, סיכות, סיכות ביטחון

רו וקשסגרו את כל הרוכסנים , הדקו ציפיות -
 . וחזיותסרטים או חגורות רפויות בשמלות

ממתכת (הסירו את כל המסילות  -
העשויים מווילונות ומווילונות ) ומפלסטיק

   ;רשתמ
 פעלו בהתאם להנחיות שעל תוויות הטיפול -

 ;התפורות בפריטי הלבוש
השתמשו ,  להסרת כתמים עיקשים-

  .בתכשירי כביסה מתאימים להסרת כתמים

  כיסויי מיטה, ים שטיחכביסתבעת ,
בטלו את , ופריטים אחרים שסופגים מים

 . הסחיטהמחזור

  כדי שתוכלו לכבס דברי צמר במכונת
 חייבים להיות מסומניםהם , הכביסה
אינו "מידע ב וכן " צמר טהור "בסימן 
 ".ניתן לכבס במכונה"או " דוהה

  המלצות מועילות למשתמשים
  . חסכוני וידידותי לסביבהעצות לשימוש

  טען הכביסה המרבי המתאיםמ
 כך ב: המתינו עד שתצברו מכונה מלאה

   .תוכלו לחסוך במים ובחשמל
 בכמות המטען המרבית עדיף להשתמש

.  בצריכת החשמל50%כך לחסוך עד וב
 מכונה מלאה אחת מאשר לכבסעדיף 
  . שני חצאי מכונותלכבס

  ?בכביסה מוקדמתמתי נדרש להשתמש 
  כלכים מלופריטים מאד בעת כביסתרק !

 שאינם מלוכלכים לכביסת פריטים
 -  ל5בין בעלויות שתוכלו לחסוך , במיוחד

 בכך שלא תשתמשו באפשרות 15%
  .זאת

  ?באיזו טמפרטורה מומלץ לכבס
הכנסת  לפני  מתאיםהשימוש במסיר כתמים

 ימנע את השימוש, הפריטים למכונה
 . גבוהות בטמפרטורותבתוכניות כביסה

מוש התוכנית  באמצעות שי50%חסכו עד 
  .60°C -בכביסה 

  
 והמלצות עצות עם מדריך קצרלהלן 

ות טמפרטורל בחומרי כביסהשימוש ל
 פעלו תמיד בהתאם, בכל מקרה. שונות

על להנחיות השימוש והמינונים הנכונים ש
  .גבי אריזות חומרי הכביסה

  
מומלץ , מלוכלכיםמאד  לבנים כביסת בעת

ותר י או C600 - בלהשתמש בתוכניות כותנה 
 המכילה) מוגברת( אבקת כביסה רגילה עם

/  לטמפרטורות בינוניות לבנהחומרי ה
   . גבוהות כדי להשיג תוצאות כביסה מעולות

  
    

 C600 -  וC400בין בטמפרטורות ש כביסהל
תאים לסוג לה הכביסה חייבסוג חומר 

  .לכלוךה ורמת האריג
" ניםלב "לאריגיםאבקות רגילות מתאימות 

, מאד מלוכלכים בעים יציביםאריגים מצאו 
הגנה על ל"או אבקות  בעוד שנוזלי כביסה

 לאריגים יםמתאימ" אריגים צבעוניים
  .מעט מלוכלכיםצבעוניים 

  
  

 ,C400 -שמתחת ל בטמפרטורות לכביסה
 נוזלי כביסה בחומר להשתמשאנו ממליצים 

  מפורשב המוגדרים חומרי כביסהאו 
ה כביסה בטמפרטורובטוחים ל מיםמתאיכ

  .נמוכה
  

 רק בחומריהשתמשו ,  צמר או משיכביסתל
    . מיוחדים לאריגים אלו כביסה
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  ניקוי ותחזוקה   
   

 מכונת של  לניקוי המשטחים החיצוניים
אל .  בלבד במטלית לחההשתמשו, כביסהה

 .תשתמשו בתכשירי קרצוף או חומרי ממסים
מכונת לא נדרשות פעולות תחזוקה מיוחדות ל

ת תכשירי  תאי מגירלניקוי פרט הכביסה
להלן מספר עצות ; הכביסה או ניקוי המסנן

ולאחר איך להזיז את המכונה , לניקוי המסנן
    .תקופה ארוכה של אי שימוש במכונה

  

   ניקוי המסנן
  במכונת הכביסה מותקן מסנן מיוחד הקולט

) 'כפתורים וכו, חפצים גדולים כמו מטבעות
 .שעלולים לחסום את המשאבה

 משכו החוצה את : ים מסוימים בלבדבדגמ
הוציאו את הפקק , הצינורית המקופלת

 .ורוקנו את המים לקערה שטוחה
 מומלץ להניח מטלית , לפני שחרור המסנן

 .סופגת על הרצפה כדי לספוג נזילות מים
  סובבו את המסנן נגד כיוון השעון עד

 .שייעצר במצב ניצב
 החזירו , לאחר מכן; הוציאו ונקו את המסנן

.את המסנן והדקו אותו בסיבוב בכיוון השעון
  פעלו בסדר פעולות הפוך והרכיבו את כל

 .החלקים

  

  לפניעצות להזזת המכונה או  
  אי שימוש ממושך במכונה 
  אם אתם מאחסנים את המכונה בחדר לא

נתקו את צינור המים ונקזו ממנו , מחומם
 .  את כל המים לתוך דלי

 נתקו את המכונה מרשת החשמל.  

 לפס הדקו את צינור המיםגוללו ו 
 .החיזוקים בגב המכונה

 תכשירי הכביסה מגירתניקוי 
  הוהתאים של

  לחצו על לחצן)A.( 
 כלפי המגירהאת  הלחצן וסובבו לחצו על 

  . חוץ
  ה ונקו אותהמגירההוציאו את.  
 כלשהם  שאריות ומשקעים מומלץ להסיר

כדי למנוע מהם לחסום , שהצטברו בתאים
מים החופשית ממגירת את זרימת ה

 . תכשירי הכביסה לתוף
 ות( המלכודתתא החוצהמשכו ו כווצו() S (

תא  בחלק האחורי של )ות(הממוקמת
  . בזהירות) ם(ונקו אותה, המרכך

  הסירו את כל שאריות הלכלוך העלולות
 .לחסום את הפתחים במגירה

 

  הרכבה חזרה
   . למקומןBאת הלשוניות מקמו 

) C (מעטפת הדלתי  כלפהמחלקסובבו את 
   .ו בנקישהשינעל למקומעד 
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  בקרים ותוכניות כביסה ,מהירהפעלה מדריך  
   

 באופן אוטומטי מה מתאיאתמכונת כביסה ז
. לסוג וכמות הכביסהבהתאם  המים מפלסאת 

בצריכת אנרגיה חיסכון  מאפשרתמערכת זו 
  .כביסההזמני של  וקיצור משמעותי

  
  בחירת תכנית 
 את וונת הכביסה ובחרהפעילו את מכ 

  .הכביסה הרצויהתוכנית 

 את טמפרטורת ו כוונ, במידת הצורך
ולחצו על לחצני האפשרויות הכביסה 
  .הרצויות הנוספות

 כדי הפסקה/ההתחלה  על לחצןצולח 
  .כביסהאת תוכנית הלהתחיל 

 בעת פעולת במקרה של הפסקת חשמל
ההגדרות נשמרות , מכונת הכביסה

, מל מתחדשתוכאספקת החש, זיכרוןב
המכונה תמשיך את תהליך הכביסה 

  .הנעצרה שבמהנקודה 

 ודעת סיוםה ,בסיום תוכנית הכביסה" End "
נורית החיווי , בדגמים מסוימיםצג או בופיע ת

  .תואר המתאימה
  

ינו המת, לפני שתפתחו את דלת המכונה
חיווי דלת נעולה עד שנורית מספר דקות 

    .תיכבה

 כבו את מכונת הכביסה.  
בחרו את , תאם לסוג פריטי הכביסהבה

 תוכנית הכביסה המתאימה כמפורט
    . תותוכניהטבלת ב

  נתונים טכניים
   :לחץ מים

   Mpa 0,05 .מינ
  Mpa 0,8 .מקס

  :ד"מהירות סחיטה בסל
  .עיינו בלוחית הנתונים

  :נתוני החיבור למתח הרשת
  .עיינו בלוחית הנתונים

 
Aבורר תוכניות כביסה עם מצב כבוי     

Bהפסקה/  לחצן התחלה  

Cלחצן השהיית התחלה    

D שטיפה נוספת  לחצן  

E בורר הטמפרטורה  לחצן  

F  לחצן בורר מהירות הסחיטה  

G זמן השהיית   נוריות חיווי
  הכביסה שלבי/התחלה

H  נורית חיווי דלת נעולה  

I  נורית חיווי שטיפה נוספת   

L    נוריות חיווי הטמפרטורה  

M  ירות הסחיטהנוריות חיווי מה  
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  בקרים ותוכניות כביסה, מדריך הפעלה מהיר 
   

   הדלתפתיחת

  פתיחתהתקן בטיחות מיוחד מונע את
  .הדלת מיד לאחר סיום המחזור

ולפני  סיום תוכנית הכביסהלאחר 
עד  דקות 2 המתינו, את הדלתשתפתחו 

  .תיכבה" דלת נעולה "שנורית חיווי
  

 A וכניות כביסה עם מצבתורר ב  
  OFF כבוי 

תוארנה , כנית כביסהבוחרים תואתם כאשר 
המתאימות המתייחסות ת החיווי ונורי

 תתוכני של לטמפרטורה ומהירות הסחיטה
  .הכביסה שנבחרה

 את סובבו, לכיבוי מכונת הכביסה  :הערה
  .OFF בורר התוכניות למצב כבוי

 כדי הפסקה/ההתחלה  לחצןלחצו על 
  .תוכנית הכביסה שנבחרהלהתחיל את 

  כפתור , שנבחרה תוכנית כביסהלאחר
 על התכנית שנבחרה נעצרבורר התוכניות 

  .סיום תוכנית הכביסהעד 
  כפתור  סיבוב באמצעות המכונהכבו את

  . OFFבורר תוכניות כביסה למצב כבוי 

תוכניות יש להחזיר הבורר כפתור את 
  בסיום כל תוכנית  OFF  כבוי למצב

וכנית לפני הפעלה ובחירת ת או כביסה
  .חדשה כביסה

  

C הפסקה/לחצן התחלה  

סגרו את הדלת לפני הלחיצה על לחצן 
  .הפסקה/ההתחלה

 כדי הפסקה/ההתחלהצו על לחצן לח 
להתחיל את תוכנית הכביסה שנבחרה 

נורית חיווי , בהתאם לתוכנית שנבחרה(
   ).שלב הכביסה תואר

, הפסקה/לאחר הלחיצה על לחצן ההתחלה
יות עד שהמכונה ייתכן ויחלפו מספר שנ

  .  תתחיל לפעול

 לאחר הוצאת פריטיםהוספה או 
  )הפסקה (שהחלה תוכנית הכביסה

  שניות2 - במשך כלחיצה ממושכת לחצו  
 מספר (הפסקה/לחצן ההתחלהלפחות על 
, ו יהבהבותצוגת הזמן הנותרנורית חיווי 

כדי לחוות שפעולת התוכנית נפסקה 
  ).זמנית

 הבטיחות שנעילת עד  דקות 2 -  כהמתינו
 .של הדלת תשתחרר

בדקו האם מפלס , לפני שתפתחו את הדלת
המים מתחת לפתח הדלת כדי למנוע 

  .גלישת מים

 את סגרו, לאחר הוספה או הסרת פריטים 
 הפסקה/התחלהלחצן  על צוהדלת ולח

 היא בה שהנקודההתכנית תתחיל מ(
  ).ההופסק

  תוכנית כביסהביטול 
  את סובבו, תוכנית כביסהכדי לבטל את 

 .OFF  כבוילמצבתוכניות הכביסה בורר 

B לחצן השהיית ההתחלה  
  כם  לתלחצן זה מאפשרלחיצה על

תוכנית הכביסה את תחילת  להשהות
  . שעות9 או  6, 3לפרק זמן של 

 תוכנית  את תחילת השהותכדי ל
   :בצעו את הפעולות הבאות, הכביסה

  .הכביסה הרצויהאת תוכנית בחרו   -
ארו נוריות החיווי המתינו עד שיו  -

המתייחסות לטמפרטורה ומהירות 
  . הסחיטה של התוכנית שנבחרה

כל (לחצו לסירוגין על לחצן השהייה   -
 או 6, 3לחיצה תבחר בזמן השהיה של 

עד שתואר נורית החיווי של )  שעות9
  .זמן ההשהיה הרצוי
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  בקרים ותוכניות כביסה, מדריך הפעלה מהיר
  

ה הרצוי בלחיצה את זמן ההשהי ו אשר-
נורית ( הפסקה/ההתחלהעל לחצן 

 של זמן ההשהיה שנבחר תתחילהחיווי 
של זמן הספירה לאחור תתחיל ). להבהב

הכביסה  תוכנית ובסיומה ההשהיה
  . באופן אוטומטיתתחיל לפעול

 ההתחלה השהיית  לבטל את תוכלו
בורר התוכניות כפתור  סיבוב באמצעות
  .OFF למצב כבוי

 בעת פעולתחשמל ת הפסק במקרה של
נתוני התוכנית שנבחרה יישמרו , המכונה
, תחזור אספקת החשמלוכאשר , בזיכרון

תוכנית הכביסה תמשיך מהמקום בו 
  .נעצרה

    

יש ללחוץ על לחצני האפשרויות הנוספות 
  .הפסקה/ההפעלהלפני הלחיצה על לחצן 

  

 D  תוספת שטיפהלחצן  
 ף שטיפה נוסמחזור  אפשרות זו מוסיפה

 והיא שימושית,  הכביסהתוכניתבסיום 
, עם עור רגישבני אדם  של לפריטי לבוש

 חומר כביסהשל כלשהן ת ושעבורם שארי
 . לגרום גירויים או אלרגיהותעלול

  זו באפשרות נוספתמומלץ להשתמש 
 בגדי תינוקות או בגדים בעת כביסת

מלוכלכים במיוחד שמצריכים שימוש 
כביסת או ל, בכמות גדולה של דטרגנט

שהסיבים שלהם נוטים ' מגבות וכד
  .לספוח את הדטרגנט

לא תואמת לתכנית תוספת השטיפה אם 
נורית החיווי הרלוונטית , שנבחרה
 .כבהי ת,מכן ולאחר ,תהבהב

  

E  בורר הטמפרטורהלחצן  

  לשנות  מאפשרת לכם זה לחצןלחיצה על
 .את טמפרטורת תוכנית הכביסה שבחרתם

 אפשרות להעלות אין ,להגנה על האריגים 
טמפרטורה מעבר לרטורה את הטמפ

 . הכביסה של תוכניתהמרבית המותרת

 וודאו שכל נוריות , לכביסה במים קרים
  .החיווי כבויות

 F בורר מהירות סחיטה  

  להפחית את תוכלוזה בלחיצה על לחצן 
 .מהירות הסחיטה או לבטל אותה

  לא הטיפול התפורה בבגד אם בתווית
 להשתמש תוכלו, פימידע ספצימופיע 

 .של התוכניתהמרבית במהירות הסחיטה 
  

לא ניתן להגביר , אריגיםכדי למנוע נזק ל
את מהירות הסחיטה מעבר למהירות 

 .של התוכניתהמרבית 
  

 כדי להפעיל מחדש את שלב הסחיטה, 
תושג  על הלחצן עד שלסירוגיןלחצו 

 .מהירות הסחיטה הרצויה

 י ניתן לשנות את מהירות הסחיטה בל
 .לעצור את המכונה

  
 עלולתכשיר כביסה  מדי של גבוהמינון 

אם המכונה מזהה . להקצפת יתרלגרום 
היא עשויה לבטל את , הקצפת יתר

זמן שלבי הסחיטה או להאריך את משך 
 .התוכנית ולהגדיל את צריכת המים

  

במכונה מותקן רכיב אלקטרוני מיוחד 
מונע את שלב הסחיטה במקרה שאין ה

עומס יסה במכונה או כשכבפריטי 
 תכונה זאת. פריטי הכביסה אינו מאוזן

 ורעידות במכונה רעשים המפחית
  .ומאריך את חיי השרות של המכונה
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  בקרים ותוכניות כביסה, מדריך הפעלה מהיר
  

G  נוריות חיווי השהיית
  שלבי הכביסה/ התחלה

  השהיית ההתחלה לחצןלחיצה על בכל 
, 3(השהיה שנבחר נורית החיווי של זמן ה

  .   תואר ) שעות9 או 6
 נורית חיווי , בעת פעולת תוכנית כביסה

שלב הכביסה הנוכחי תואר כדי לחוות את 
  :שלבי התקדמות תוכנית הכביסה

  שלב כביסה עיקרי 

  שטיפה  

  סחיטה  
  

 H נורית חיווי דלת נעולה  

  שהדלת סגורה החיווי מוארת בעת נורית
 .לחלוטין

לת לפני הלחיצה על לחצן סגרו את הד
  .הפסקה/התחלה

 

 לאחר הפסקה / על לחצן התחלהבלחיצה
מהבהבת נורית החיווי , סגירת הדלת

היא מוארת , ולאחר מכן, לזמן קצר
  . בקביעות

  החיווי נורית,סגורה כראויאינה אם הדלת 
ולאחר .  שניות7 -  במשך כתמשיך להבהב

 באופן אוטומטי פקודת תתבטל, מכן
 סגרו את הדלת ,במקרה זה. תחלההה

 .הפסקה/ולחצו שוב על לחצן התחלה
 
  התקן בטיחות מיוחד מונע את פתיחת

. לאחר סיום תוכנית הכביסההדלת מיד 
לאחר שתוכנית   דקות2  - כהמתינו

עד שנורית חיווי ו הכביסה הסתיימה
 את שתנסו לפתוח לפני ,הנעילה תכבה

, לאחר סיום תוכנית כביסה.  המכונהדלת
 לסובב את בורר התוכניות  תמידידוהקפ

  .OFF  כבוילמצב

I נורית חיווי שטיפה נוספת  
  . בעת הלחיצה על הלחצןתוארנורית החיווי 

לא תואמת לתכנית תוספת השטיפה אם 
 ,נורית החיווי הרלוונטית תהבהב, שנבחרה

 .כבהי ת,מכןולאחר 

  

L המיםרטורתנוריות חיווי טמפ   
ורר טמפרטורת בלחיצה לסירוגין על לחצן ב

 נוריות החיווי מחוות את טמפרטורת, המים
ת והנבחרת שניתנהכביסה המים בתוכנית 

 לכביסה במים .)במקרים בהם ניתן(לבחירה 
  .וודאו שכל נוריות החיווי כבויות, קרים

  

M נוריות חיווי מהירות הסחיטה  
 מהירות הסחיטה של התוכנית מחוות את

רר מהירות בלחיצה לסירוגין על בו. הנבחרת
 את המהירות או תוכלו להפחית, הסחיטה

  .הסחיטהתהליך לבטל כליל את 
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  תוכניות כביסה טבלת 

   כביסהטבלת תוכניות     

    לבנים

    שטיפה מוקדמת+ כותנה 

    **כותנה

    C200חסכונית 

    סינתטית

    עדינה

    שטיפה

    סחיטה

    ניקוז

     דקות30ירה מה

    פריטים כהים

    חולצות

    משי

    צמר

    כביסה ביד
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   טבלת תוכניות כביסה
  

  :אנא קראו הערות אלו
פריטי לבוש  של מטען מרביקיבולת * 

לדגם מכונת הכביסה  בהתאם, יבשים
עיינו  (ותוכנית הכביסה שבה משתמשים

  ).בטבלת התוכניות
  

   כביסת כותנה תקניותתוכניות ** 
) EU ( לדירקטיבות הארופאיותםבהתא

  .1061/2010 - ו1015/2010
   Aסיווג אנרגטי  C600 - בכותנה תוכנית 
  A סיווג אנרגטי C400 - בכותנה תוכנית 

פריטי לכביסת  ותתוכניות אלה מתאימ
ת וכניוהתוהן , ברמות לכלוך רגילותכותנה 
צריכת מים שילוב  ביותר מבחינת ותהיעיל

  .ותנהפריטי ככביסת לואנרגיה 
  להתאימן  כדיתוכניות אלה פותחו 

הטיפול תווית שב ות הכביסהטמפרטורל
הטמפרטורה . התפורות בפריטי הלבוש

עשויה להיות שונה בפועל של המים 
במקצת מהטמפרטורה המוצהרת של 

  .תוכנית הכביסה
  

ניתן להנמיך כדי יטה את מהירות הסח
 על תווית המומלצותנחיות הל להתאימה

בטל לחלוטין את הסחיטה לאו , הטיפות
באמצעות ,  עדינים מאודבכביסת אריגים

     .שימוש בלחצן בורר מהירות הסחיטה
,  מידע ספציפיאינה מציינתאם התווית 

במהירות הסחיטה  להשתמש תוכלו
  .של תוכנית הכביסה תהמרבי

   
  

עלול לגרום י כביסה מינון יתר של חומר
 מזהה מכונת הכביסהאם  .להקצפת יתר

היא עלולה לדלג על שלב , ת יתרהקצפ
תוכנית  משך זמן או להאריך את הסחיטה
  .ולהגדיל את צריכת המיםהכביסה 

  
) ( האפשרות הנוספת לכביסה רק עם

עם אפשרות כביסה תוכניות ב(מוקדמת 
  ). זמינה,לכביסה מוקדמת

,   אחרי בחירת תוכנית הכביסה )1
טמפרטורת הכביסה המומלצת מופיעה 

רה זו ניתן להפחית טמפרטו. בצג
בלחיצה על ) כאשר התוכנית מאפשרת(

   .לחצן בור הטמפרטורה
  

  :חשוב
נוזלי   כביסהתכשירבאין להשתמש 

עם כביסה מוקדמת  כביסה תוכניותב
  .השהיית זמן התחלהאו /ו

  
    

  :חשוב
בעת הפעלת השהיית התחלת תוכנית 

במצב כביסה  אין לבחור, הכביסה
  . מוקדמת
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  ניות כביסהטבלת תוכ 
  

  בחירת תוכניות הכביסה
 ורמות אריגים סוגים שונים של לכביסת
 תוכניות כוללתמכונת הכביסה , שונותלכלוך 

 הכביסה העונות על כל צורכי כביסה ייעודיות
  ).עיינו בטבלת התוכניות(

  לבנים
הסחיטה הסופית מתבצעת . מוגברתתכנית 

היא מעניקה . במהירות הסחיטה המרבית
  . סחיטה יעילות יותרתוצאות

  שטיפה מוקדמת +כותנה 
מיועדת להסרת הלכלוך העיקש ביותר 

 השטיפה המוקדמתפעולת . מכותנה ולבנים
תא להוסיפו . מבטיחה הסרה של כל הלכלוך

מכמות תכשיר הכביסה  20% - כ"1"
  .המיועדת לכביסה העיקרית

     כותנה 
כותנה פריטי תכנית זו מתאימה לכביסת 

 התכנית היעילה והיא,  רגילותברמות לכלוך
צריכת מים ואנרגיה שילוב ביותר מבחינת 

  .כותנהכביסת ל

  C200 -חסכון חסכונית ב
לשטוף כם מאפשרת לה, זו תכנית חדשנית

, כמו למשל,  וצבעים שונים יחדאריגים
 ',  וכו מעורביםאריגיםסינטטיים , כותנה

 ומבטיחה , בלבדC200בטמפרטורה של 
 ת האנרגיהצריכ. וליםביצועי ניקוי מע

מצריכת  40%נמוכה בעד כנית זו ותב
  .האנרגיה של תוכנית כותנה רגילה

  סינתטיים
 קצב המתאימה אתכביסה ושטיפה תוכנית 

 ומהירות  המיםמפלסי, פעולת התוף
 מהירות הסחיטה העדינה. הסחיטה

  .באריגיםקמטים כמות ה הפחתת המבטיח

  עדינה
 מופחת קצב הסיבוב של התוףתוכנית זו ב

מחזור .  עדיניםלאריגים כדי להתאימו
 מים מפלסהכביסה והשטיפות מבוצעים עם 

  .ביצועים מיטביים להבטיח גבוה יותר כדי

  שטיפה
סחיטת  שטיפות עם 3תוכנית זו מבצעת 

ניתן להפחית את מהירות הסחיטה (ביניים 
על לחצן  או לבטל אותה באמצעות לחיצה

   ). בורר מהירות הסחיטה

  ניקוז 
  .תוכנית זאת מנקזת את המים מהמכונה

   דקות 30מהירה 
שטיפה , כביסה(מחזור כביסה מלא 

תוכנית זו מתאימה במיוחד ). וסחיטה
לפריטי כותנה ופריטים מעורבים מעט 

רק תוכנית זו מומלץ להשתמש ב. מלוכלכים
, כביסהשל חומר מהכמות הרגילה  20% -ב

לחסוך בחומר כביסה וכדי להבטיח את כדי 
  .התמוססותו המלאה

   כהיםפריטים
 אריגים כם לכבסתוכנית זו מאפשרת ל

תנועת .  וצבעים שונים כולם ביחדיםמסוג
 מותאמים המים מפלסיהסיבוב של התוף ו

  .ותהשטיפו הכביסהבמהלך 
הפחתת  המדויקת מבטיחה סחיטהפעולת ה

  .באריגים כמות הקמטים

   :אזהרה 
יש לכבס  חדשים פריטי לבוש צבעוניים

  .פעמים 6 או 5 לפחות בנפרד

 ומגבות יםינס'פריטים כהים גדולים כמו ג
  . בנפרדיש לכבס תמיד

אריגים מצבעים לא לעולם אין לערבב 
  .עמידים

  
  חולצות

מחזור הכביסה ממוטב כדי להפחית את 
שמירה על ביצועי כביסה , יצירת קמטים

כמו כן ניתן לצמצם עוד יותר את . מעולה
 להבטיח גיהוץ קל כדי, מהירות הסחיטה

  .יותר
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  טבלת תוכניות כביסה 
  

  משי
 המתאימים משי אריגיתוכנית ייעודית עבור 

  .  לכביסה במכונה
הטמפרטורה , נותהתוף עדיתנועות סיבוב 
 והתוכנית מסתיימת C300אינה עולה על 
  .בסחיטה עדינה

  צמר
מיועדת לכביסה פריטי צמר תוכנית זו 

במכונת המסומנים כמתאימים לכביסה 
.  או פריטים המיועדים לכביסה ידנית, כביסה

  כביסה ביד
זו מיועדת אך ורק לכביסת פריטים תוכנית 

 התוכנית מסתיימת .המיועדים לכביסה ביד
  .וסחיטות במהירות איטית שטיפות 3עם 

  
  ההכנות לכביסה

  

  סגירת התוף/פתיחת
 פתחו את מכסה המכונה. 
  פתחו את התוף באמצעות לחיצה על

ביד אחת ולחיצה על הדלת ) A(חצן הל
  .השנייה כלפי מטה ביד השנייה

 וף לתוך הת פריטי הכביסה את הכניסו
. ומבלי לדחוס אותם, פריט אחד בכל פעם

מטען הכביסה אל תעברו על מגבלות 
 מכונת ."טבלת התוכניות"-  בהמרבי
עמוסה יתר על המידה לא תכבס  הכביסה
 .ופריטי הכביסה יתקמטו, כראוי

 מקמו את הדלתות כך , גירת התוףלס
 תמוקם מתחת) A(שהדלת עם הלחצן 

 .לדלת השנייה ושהן תתאמנה זו לזו כראוי
  הוספת תכשירי כביסה

  : תאים3 - מחולק לתכשירי הכביסה מחלק

  תאI לאבקת כביסה לכביסה  מיועד
   המוקדמת

  תאII  לאבקת כביסה לכביסה מיועד
 העיקרית

 מבשמי כביסה,  מיועד למרככי כביסהתא 
  .'וכו קליה  ,ותוספים מיוחדים כדוגמת עמילן

 הכביסה קיימים שני סימנים תכשירי מחלקב
  :שיש להתייחס אליהם

 סימון זה ). הסימן התחתון (כמות מומלצת
מסמן את המינון המומלץ לתאי הכביסה 

 ).  II(והכביסה העיקרית ) I(המוקדמת 

 בה מרבימפלס גו Max . סימן זה מסמן
מפלס הגובה המרבי של תכשיר  את

 .ו ואין לעבור אותהכביסה

  :חשוב
  אין להשתמש בנוזל כביסה בתוכניות

כביסה הכוללות כביסה מוקדמת או 
  .השהיית התחלת תוכנית כביסה

  פריטי לבוש מוכתמים שיש  כאשר
, לטפל בהם באמצעות תכשיר הלבנה

קוי הראשוני לבצע את שלב הניתוכלו 
הכניסו :  כךשםל. שלהם במכונת הכביסה

וכוונו את , IIתא לההלבנה  את חומר
שטיפה  הכביסה לתוכנית תותוכניבורר 
 בהסרת לאחר שסיימתם את הטיפול. 

בורר תוכניות הכביסה כוונו את , הכתמים
  , הוסיפו את שארית הכביסה, למצב כבוי
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  טבלת תוכניות כביסה
  

והמשיכו הכביסה הרצויה בחרו את תוכנית 
  . רגיללכבס בתהליך כביסה

 

  מפלס מרבי של אבקה לכביסה עיקרית) 1

  מפלס מרבי של נוזל לכביסה עיקרית) 2

  מפלס מרבי למרכך כביסה ) 3
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   איתור תקלות   
טבלה בעצות המועילות שאנא עיינו ב, אם אתם מבחינים שמכונת הכביסה לא פועלת כראוי

  .  לכם לפתור את הבעיה בכוחות עצמכםשיסייעו , הבאה

  פורמט קודי התקלה
 מוצגים באמצעות ספרה שמאחורי האות התקלה קודי : צגעם  מכונות כביסה דגמיב E   

 ).2תקלה = E2 : לדוגמה(
 סדרת הבהובים ים באמצעותמוצגחיווי קודי התקלה : צגללא  מכונות כביסה דגמיב 

אמצעות מספר  במוצגקוד התקלה חיווי .  בלוח הבקרהLED -אחת מנוריות השל כל 
   : שניות5 במשך הפוגההבהובים ו

  )2תקלה =  הלאה ךשני הבהובים וכ,  שניות5 הפוגה במשך, שני הבהובים: לדוגמה(
  

  מעשייםסיבות אפשריות ופתרונות   התקלהקוד תצוגת 

  .מיםבהמכונה לא מתמלאת 

  .וודאו שברז המים פתוח

  .מעוך או מפותל, קופלוודאו שצינור המים לא מ

לפרטים עיינו (וודאו שצינור הניקוז מותקן בגובה המתאים 
  ).בהוראות ההתקנה

E2)  צגעם(  
 -הנוריות  הבהובים של 2

LED)  צגללא(  

שחררו את מסנן המים בגב המכונה , סגרו את ברז המים
  .ואינו חסוםוודאו שהמסנן נקי 

  .המים אינם מתנקזים מהמכונה

  .וודאו שהמסנן לא סתום

  .מעוך או מפותל, קופלוודאו שצינור הניקוז לא מ

3E)  צגעם(  
 -הנוריות  הבהובים של 3

LED)  צגללא(  

 ומאפשרת חסומהוודאו שמערכת הניקוז הביתית לא 
  .כיורלנקז את המים לנסו . מעבר מים חופשי

  )צגעם  (4E  .או עודף מים/הקצפת יתר ו
 -הנוריות  הבהובים של 4

LED)  צגללא( 
, תכשירי כביסה של במינון המתאיםהקפידו להשתמש 

  . ביתיות מתאימים לשימוש במכונות כביסהוודאו שהם

  .דלת המכונהבעיות עם 

  .וודאו שהדלת סגורה כראוי
 . להיסגרהדלתמ בתוף שמונעים שלא קיימים פריטיםוודאו 

7E)  צגעם(  
 -הנוריות  הבהובים של 7

LED)  צגללא( 

, החשמלאת המכונה מרשת אם הדלת נעולה כבו ונתקו 
שנעילת הבטיחות תשתחרר  דקות עד 2-3המתינו 

  .ותאפשר לפתוח את הדלת

. נתקו אותה מהחשמל והמתינו דקה, כבו את המכונה . כלשהואחרתקלה קוד 
אם . חברו את המכונה לחשמל והפעילו אותה מחדש

  .התקלה מוצגת שוב התקשרו למרכז השירות
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    איתור תקלות 

  בעיות אחרות

  מעשייםסיבות אפשריות ופתרונות   התקלה
  .וודאו שהמכונה מחוברת כראוי לרשת החשמל

  . תקינהמתח החשמלוודאו שאספקת 
אותו עם מכשיר חשמלי  בדקו .וודאו ששקע החשמל תקין

  .נורת תאורה, כמו למשל, אחר

 את פתחו וסגרו שוב. לא סגורה כראויהמכונה  יתכן שדלת
  .דלת המכונה

 .בדקו האם בחרתם תוכנית כביסה מתאימה והתחלתם אותה

/ המכונה אינה פועלת
  מתחילה לפעול

  .השהיית התחלהוודאו שהמכונה לא במצב עצירה או 
בין הברז וצינור אספקת שהאטם מייתכן והדליפה נגרמת 

  .החליפו אותו והדקו את הצינור לברז, במקרה זה; המים
על הרצפה מים נוזלים 

  בסמוך למכונת הכביסה
  .וודאו שמסנן הניקוז מותקן כראוי

להגנה על המכונה אבחון  מצוידת במערכת מכונה זאת
,  של פריטי הכביסה בתוף איזוןמאי כתוצאהוהכביסה מנזק 

  . הסחיטהשלב לפני 
  :הבקרה של המכונה תבצע את הפעולות הבאותמערכת 

 עלול  הסחיטהזמן, לפי כך. נסה לאזן את העומסת 
 .להתארך

 כדי להפחית את ) ד"סל( מהירות הסחיטה תפחית את
 .הרעש והרעידות

 פריטי  שלב הסחיטה כדי להגן על המכונה ותבטל את
 .הכביסה
כל והכניסו , פריטי הכביסה מהתוףהוציאו את , במקרה זה

וכנית תאת מחדש והפעילו , לתוך התוףפריט בנפרד 
  .הסחיטה

ייתכן והמכונה לא סוחטת כי המים טרם התנקזו לחלוטין 
אם הבעיה נמשכת עיינו . המתינו מספר דקות; מהמכונה

  .E3  תקלהבקוד

המכונה לא סוחטת את 
  הכביסה

ביטול " כוללים פעולת  מסוימיםדגמי מכונות כביסה
  .וודאו שפעולה זאת אינה פעילה; "סחיטה

טה  למנוע סחיעלולה כביסה תכשיר של חריגהכמות   
הפחיתו את מינון , בכביסה הבאה; כתוצאה מהקצפת יתר

   . הכביסהתכשיר
, במידת הצורך;  כראוימאוזנתיתכן ומכונת הכביסה אינה 

  ".התקנה"נו את הרגליות המתכווננות כמתואר בפרק נכוו
רעשים . רעידות חזקות

  במהלך הסחיטה
תותבי הגומי , חיזוקי ההובלההוסרו בורגי וודאו ש
  .יםוהמרווח
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   איתור תקלות  

ניות או חשמליות א הנובעות מתקלות מכתקלות מכסה והיבואןאחריות היצרן 
כתוצאה  נגרמהאם התקלה . היצור מבעיה או תקלה כלשהי בקובמוצר כתוצאה 

את יתכן שתדרשו לש, ההפעלההוראות קיום שימוש לא ראוי או כתוצאה מאי מ
  .בתשלום

  

 ללא ים אקולוגיכביסההשימוש בחומרי 
  :השפעות הבאותלפוספטים עלול לגרום 

 :עכורים המנוקזים מהמכונהמי שטיפה   -
זאוליטים אשר להיעדר  קשור הגורם לכך

  .לא משפיעים לרעה על יעילות השטיפה

פריטי על ) זאוליטים(אבקה לבנה   -
את  ז:כביסהסיום תוכנית הכביסה בה

נספגת אינה האבקה , תופעה רגילה
  .נה את צבעיומשה  ואינבאריג

 :ונהשטיפה האחרבבמים נותר קצף   -
 בהכרח על תופעה זאת אינה מצביעה

  .גרועהשטיפה תוצאות 

 מחומרים בדרך כלל נגרמת  :הקצפת יתר  -
בחומרי  יםנמצאלהחלפת יונים ה פעילים
מפריטי  אשר קשה לסלק כביסה

  .כביסהה

נסו להשתמש בחומרי , במקרה זה
ים כביסה המותאמים לקשיות המ

  .המסופקים לביתכם

 נתקו את ,אם הבעיה או התקלה נמשכת
סגרו את , החשמלמרשת  מכונת הכביסה

 ואל תנסו לתקן את ברז אספקת המים
  .התקלה בעצמכם

עיינו ברשימה  (התקשרו למוקד השרות
,  ומסרו את סוג המכונה)שבגב  החוברת

שעל גבי לוחית  הדגם והמספר הסידורי
בחלק  הלוח המודבקת מאחורי הנתונים

  .הקדמי התחתון של המכונה
  .מידע זה יבטיח שירות מהיר ויעיל יותר

  

  

  הגנת הסביבה 
  
    

   האירופאיתית הדירקטיבהמכשיר זה מסומן בהתאם להנחי
    2002/96/EC לגבי פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני )WEEE.(  
נוע למתוכלו לסייע , באמצעות הבטחת ההשלכה הנכונה של המוצר    

שיכולות להיגרם , השלכות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם
  .מטיפול לא נכון בפסולת של המוצר

יש , במקום זאת. הסמל שעל המוצר מורה על כך שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית
  .למסור אותו לנקודת האיסוף למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני

המשרד להגנת הסביבה או חוקי העזר לתקנות יש לבצע את ההשלכה של המוצר בהתאם 
  .. העירוניים במקום מגוריכם
להגנת צרו קשר עם המשרד , השחזור והמחזור של מוצר זה, למידע נוסף לגבי הטיפול

עם שירות איסוף הפסולת הביתית שלכם או , הסביבה או הרשות המקומית במקום מגוריכם
  .עם החנות שבה רכשתם את המוצר
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  ותרשימות אישי
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 רשימות אישיות



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

היצרן שומר לעצמו .  בחוברת זודפוסהיצרן מסיר כל אחריות במקרה של שגיאות 
את הזכות לבצע שינויים והתאמות במוצרים מבלי לשנות את המאפיינים הבסיסיים 

  .של המוצר
  
  
  
  
 


