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  !לקוחות נכבדים

  .תדיראןאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 

מיושמות , תדיראןי חברת " עות המיובאות החדישות היוקרתיבמכונות הכביסה
הנאה  מעולים המבטיחים כביסההטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי 

  .ממכונת הכביסהמרבית 

 רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות בתדיראן
  .המוענק ללקוחות

 קראונא . הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר
ממכונת בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק  הנאה מושלמת 

  .הכביסה

  , הצלחה והנאהבאיחולי
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  הוראות בטיחות

 הוראות בטיחות  
הקפידו למלא אחר ההוראות המובאות בחוברת , לבטיחותכם

,  את הסיכונים לפריצת אש או פיצוץזו על מנת להפחית
  . פציעה או מוות, או כדי למנוע נזק לרכוש, התחשמלות

 :משמעות הסמלים שלהלן

 מציין מצב מסוכן הטקסט הנלווההשילוב של הסמל ו
אלא אם ,  רצינית במידהפציעהלשעלול לגרום למוות או 

  .  תנקטו בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אותו

שעלול ל הסמל והטקסט הנלווה מציין מצב השילוב ש
או נזק לרכוש ות קלות לגרום לפציעומסוכן להיות 

  .ולסביבה

מציין מצב מסוכן השילוב של הסמל והטקסט הנלווה 
  .שעלול לגרום לפציעה קלה עד בינונית

  !אזהרה 

  !התחשמלותסכנת 

  תבוצע תו החלפ,למניעת סיכונים, כבל החשמל ניזוקאם 
 .טכנאי מורשה ומיומן משרות תדיראןידי על 
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  הוראות בטיחות

  אריזה ואל תשתמשו בהשתמשו בערכת הצינורות הכלולה
 .בצנרת של המכונה הישנה

 החשמלרשת לפני כל טיפול הקפידו לנתק את המכונה מ. 
 החשמל ולסגור את ברז רשת הקפידו לנתק את המכונה מ

נה הקפידו לחבר את המכו.  כל שימושלאחרהמים 
 של צי כניסת המיםלאספקת מים שעומדת בדרישות לח

 .המכונה
  חשמל המוארק בהארקה רק לשקע את וחברו את המכונה

, להגברת בטיחותכם.  לפחותA16תקנית ומוגן בנתיך של 
מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם 

 . mA 30של עד ) ממסר פחת(דלף 
 כים מוסמבעלי מקצועי " עיבוצעוהמים והחשמל  תשתיות 

 .בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות התקפות

!בטיחות ילדים

 עם ) כולל ילדים( בשימוש אנשים מכונה זו יכולה להיות
 ריאו חס/ו, מופחתותחושיות או נפשיות , גופניותיכולות 
 תחת פיקוח או קיבלו הדרכה  נמצאים אם הם,ידעוניסיון 

כרוכות הינו את הסכנות הבהם  ו,במכונהבשימוש בטוח 
מהמכונה ואל תאפשרו להם ילדים  הרחיקו .הפעלתהב

ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי . לשחק במכונה
 . ילדים אלא אם הם נמצאים בפיקוח

 במכונה על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו השגיחו.  
 חיות מחמד או ילדים קטנים עלולים לטפס לתוך המכונה .

 .ונה לפני כל שימושבדקו את המכ
  הרחיקו . בעת הכביסהזכוכית הדלת עלולה להתחמם

.המכונהמילדים וחיות מחמד 
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  הוראות בטיחות

  אין להתקין את המכונה במקומות לחים או בקרבת חומרים
 .נפיצים או דליקים

  מוטות חיזוקי ההובלההסירו את כל חומרי האריזה ואת 
לולים לגרום הם ע, אחרת.  במכונהלפני התחלת השימוש

 . למכונהבלתי הפיךנזק 

 !סכנת פיצוץ

  הושרו או טופלו בחומרים , כובסו, פריטים שנוקואל תכבסו
מסירי , דלק, צבע, שמן, כגון שעווה(דליקים או נפיצים 

 פריטים אלו). 'נפט וכד, ממיסים לניקוי יבש, שומנים
 שטפו היטב ידנית פריטים . לגרום לשריפה או פיצוץיםעלול
  .לפני הכנסתם למכונת הכביסהאלו 

  !זהירות  

  !התקנת המכונה

 לשימוש ביתי בלבדדת מיועמכונת הכביסה .  
 אין להתקין את המכונה בתוך גומחה. 
 י שטיח" לא יחסמו עפתחי האוורורוודאו ש. 
  לחיםאו בחדרים אמבטיה אין להתקין את המכונה בחדר, 

 .ציםולא במקומות בהם מאוחסנים חומרים דליקים או נפי
  רק לברז אך  לחבר ישמכונה המצוידת בכניסת מים קרים

 תחוברמכונה המצוידת בשתי כניסות מים . מים קרים
 .לברזי מים חמים וקרים בהתאמה

 לאחר  בקלותמכונה יהיה נגיש חשמל של הוודאו שתקע ה
 .התקנת המכונה

 הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש במכונה .
 .זקהיא עלולה להינ, אחרת
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  הוראות בטיחות

!סכנת נזק למכונה

  מיועדים פריטים המסומנים כהמכונה מיועדת לכביסת
 . במכונהלכביסה 

 אל תטפסו או תשבו על המכסה העליון.  
 אל תשענו על דלת המכונה. 
 מכונההעברת ה עת באמצעי זהירות: 

למקומם תבוצע חזרה  התקנת מוטות חיזוקי ההובלה .1
 .בד מורשה ומיומן בלבידי טכנאי

 .נקזו את כל המים שהצטברו במכונה .2
לאחוז בחלקים הבולטים אין . מכונה בזהירותנשאו את ה .3

אין להשתמש בדלת המכונה . להרים את המכונהכדי 
 .כידית בזמן ההעברה

 .העבירו אותה בזהירות. מאדהמכונה כבדה  .4
  אם .  כדי לסגור את דלת המכונהכח רב מדיתפעילו אל

 נלכדו בין האם פריטים בדקו ,ת לסגור את הדלקיים קושי
 .תוףתוך ה אותם כראוי בפזרו ו,הדלת לדופן המכונה

  ת הכביסהבמכונשטיחים אין לכבס. 

!בטיחות בהפעלה

 עם תוף מלא הפעילו מחזור כביסה ,לפני השימוש הראשון 
 .ריק

 כמו , רעיליםנפיצים או , אין להשתמש בחומרים דליקים
כתכשיר ן להשתמש בהם  ואי,'דלק או אלכוהול וכד, למשל
  . כביסה

 כביסה המיועדים לשימוש תכשירירק באך השתמשו 
  .ת כביסה ביתיתבמכונ
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  הוראות בטיחות

 כמו , חפצים קשיחים או חדים. וודאו שכל הכיסים ריקים
אבנים , ברגים, מסמרים,  מטבעות סיכות שיער,למשל

 . עלולים לגרום נזק למכונה,'וכד
  לפני שאתם פותחים את דלתוודאו שהמים בתוף נוקזו 

תוך  אם נראים מים בדלת המכונהאל תפתחו את . המכונה
 .תוף

 הזהרו מכוויות כשהמכונה מנקזת את המים החמים.  
 מכונהתוך האל תוסיפו ידנית מים ללעולם , בעת הכביסה. 
  לפני לפחות  דקות 2הכביסה המתינו מחזור אחרי סיום

  .שתפתחו את הדלת
 

  סילוק המכונה הישנה
 

הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים 
, שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית, מציין

אלא יש לפנותו למרכז איסוף מתאים למחזור ציוד 
השליכו את המכשיר בהתאם . חשמלי ואלקטרוני

לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית 
תיקון , ולהמתייחס לטיפ, למידע נוסף .במקום מגוריכם
, פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם, ומחזור המכשיר

  .או למרכז המידע של המשרד להגנת הסביבה
 -   
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  התקנה

 תיאור מכונת הכביסה  
  

  כיסוי עליון
  
  
  

  לוח הבקרה
  

  כבל החשמל
  

  
  תוף

  
  
  
  

  מסנן המכונה
  

  צינור נקוז
  

    
  

       צינור כניסת
         המים

  

   מגירת תכשירי 
    הכביסה

  

  

  

  

  דלת המכונה

  

  
  

  !הערה              
 מראה המכונה , לכן. נות כביסהוחוברת זאת מיועדת למספר דגמי מכ

 .ל"שברשותכם עשוי להיות מעט שונה מהתרשים הנ
    

  אביזרים     
  
  
  
  

  
פקקי כיסוי 

לחורי חיזוקי 
  ההובלה

צינור כניסת 
  מים קרים

צינור כניסת מים 
בדגמים (חמים 

  )מסוימים בלבד

 לצינור תפס
בדגמים(הניקוז 

 )מסוימים בלבד

  הוראות הפעלה
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  התקנה

 התקנה  

        אזור ההתקנה

  
 ממנה  להתקין את המכונה ביציבות כדי למנועיש   

 .לזוז בעת הפעולה
  החשמלוודאו שהמכונה לא מוצבת על כבל.  

  
  :יש לוודא שמקום הצבת המכונה ,לפני התקנת המכונה

 .יבש ושטוח, יציב .1
 .שמשה ישירה של החשוף לקרינהיה ילא  .2
 .מאוורר כהלכה .3
 .0°Cמעל תמיד  החדר תהיה רטורתטמפש .4
  הסקה בעציםתנור , כמו למשל, מרוחק ממקורות חום .5

  .גזאו 

  האריזהחומרי הסרת    
  

  וקלקר קשירה  סרטי,כמו למשל(חומרי האריזה(  
 .עלולים להוות סכנה לילדים

 ישג הרחיקו את חומרי האריזה מה! סכנת חנק  
  .ידם של ילדים

  

 .הסירו את אריזת הקרטון ומשטח הקלקר .1
וודאו שמשולש הקלקר הקטן .  את המשטח התחתוןהסירוהרימו את המכונה ו .2

 השכיבו את המכונה על הצד וסלקו את ,אם לא הצלחתם. יוסר יחד עם המשטח
 .הקלקר מתחתית המכונה

 .ר הניקוזצינואת  והחשמלו את סרטי האבטחה שמהדקים את כבל הסיר .3
  . המכונהתוףתוך הוציאו את צינור אספקת המים מ .4

  מוטות חיזוקי ההובלהשחרור     
  

  מגב יש להסיר את מוטות חיזוקי ההובלה,  במכונה השימושתחילתלפני 
  .המכונה

  למקרה שתרצו להעביר את המכונה למקום אחרהמוטות שמרו את. 

 :להלן פירוט הפעולות להסרת מוטות חיזוקי ההובלה
   מוטות 4השתמשו במפתח ברגים כדי לשחרר ולהסיר  .1

 .  חיזוקי ההובלה
 .אטמו את החורים עם הפקקים .2
  .עתידישימוש כל צורך בשמרו את הברגים ל .3
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  הוראות בטיחות

  איזון המכונה   
  
  

  הרגליות4הדקו את אומי האבטחה בכל .  

ו את אומי  והדקסובבו אותן ,במידה ולא. וודאו שהרגליות צמודות לגוף המכונה .1
 .האבטחה

 .שחררו את אומי האבטחה וסובבו את הרגליות עד למגע מלא עם הרצפה .2
  . וודאו שהמכונה יציבה. ברגיםעם מפתחוהדקו אותן כוונו את הרגליות  .3

 
 

 

 

חיבור צינור אספקת המים     

 פ ההוראות בסעיף זה"פעלו ע, כדי למנוע דליפות או נזקי מים. 
 תפגעו בצינור כניסת המיםתשנו או , עכותמ, אל תכופפו. 
  עם צינור לברז מים חמים החברו אות,  מים חמיםכניסתבדגמים הכוללים   

  . תפחת משמעותיתהאנרגיהצריכת , בחלק מהתוכניות. כניסת המים החמים

.הצינורותלחיבור  שתי אפשרויות קיימות. פ ההוראות"חברו את צינורות כניסת המים ע  
 .ז רגילחיבור צינור כניסת המים לבר .1

  
  
  
 

 
 

תותב ההזזה לחצו על  החיבור הושלם
את צינור המיםוהכניסו 

  מחברלתוך בסיס ה

הדקו את אום 
התפס

שחררו את 
 4-ותפס האום 

 הברגים

  חיבור צינור כניסת המים לברז. 2

  

  

  

  

  .ברז מיוחד למכונת כביסה  .חיבור לברז עם תבריג
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  הוראות בטיחות

שסתום כניסת המים בגב המכונה והדקו אותו חברו את הקצה השני של הצינור ל
  .היטב בסיבוב עם כיוון השעון

  

  

  

  צינור הניקוז

  את צינור הניקוזאו תפתלואל תכופפו . 
 התקינו את הצינור כראוי כדי למנוע נזקי מים כתוצאה מדליפה.  

  :בשני דרכיםניתן לחבר את קצה הצינור   

 הניקוז של סיפון ל הצינורחיבור .2  . רצפתי הצינור לפתח ניקוזחיבור .1
  .הכיור

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בהתאם לאיוריםהתקינו אותו ,  לצינור הניקוז קשתיאם האריזה כוללת תפס.  
  
  
  
  
  
  
  

 קשרו אותו כדי שלא ישתחרר ,אחרי התקנת צינור הניקוז. 
 אם צינור הניקוז ארוך מדי אל תנסו לדחוף אותו לתוך המכונה כיון שהדבר  

  . עלול לגרום לרעשים חריגים

   ניקוז רצפתי
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  הפעלה

 התחלה מהירה  

   

 לפני התחלת השימוש וודאו שהמכונה הותקנה כראוי. 
 ללא פריטי תוכנית כביסה מלאה אחתהפעילו , לפני השימוש הראשון  

 .כביסה

 לפני הכביסה. 1
  
  
  
  
  
  
  

תכשיר הוסיפו 
  כביסה

סגרו את 
  הדלת

את הכניסו 
  כביסהפריטי 

 פתחו את ברז
  המים

 את חברו
   המכונה

 ה לתא סיר כביהכניסו תכשI כביסה  רק אם בחרתם בתוכנית כביסה עם
 .מוקדמת

  כביסה. 2
  
  
  
  
  
  
  

הפעילו את 
  התוכנית

, במידת הצורך
 פעולהבחרו 

  נוספת 

התחילו את 
  התוכנית

   

  

 2המכונה מדלגת על שלב , אם נבחרה ברירת המחדל של התוכנית. 
 ה ממראה ל יהיה שונ"ייתכן ומראה לחצני הפעולות הנוספות שבאיור הנ  

  .הלחצנים שבמכונה שלכם

    אחרי הכביסה. 3
     ."ביפ"יישמע צליל , עצירה יהבהבו/נורות החיווי דלת נעולה והתחלה



 - 14 -

  הפעלה

 לפני כל כביסה  

 ל0בין  להיות חייבתהמכונה בה מוצבת  טמפרטורת הסביבה - C400 . הפעלה
 המים  כניסתתו נמוכה יותר עלולה לגרום נזק למערכרטורת סביבהבטמפ

 -רטורה יורדת מתחת לאם המכונה הוצבה במקום בו הטמפ.  של המכונהוהניקוז
0°C, גבוהה יותר כדי טמפרטורת הסביבה יש להעביר את המכונה למקום בו 

 .להבטיח שצנורות כניסת המים והניקוז לא יקפאו
  הנכוןבתכשיר הכביסהבדקו את התוויות על הבגדים כדי לוודא שימוש  .

ת ו המותאם לשימוש במכוניר כביסה שאינו או מעט מקציץבתכשהשתמשו 
  . ביתיותכביסה

 
 
 
 
 
 

 רצועות ארוכותקשרו 
   רוכסנים וכפתוריםורכסו

הוציאו את כל הפריטים 
   מהכיסים

   הטיפולבדקו את תוויות

 
 
 
 
 

הכביסה פריטי מיינו את 
  סוגי האריגים על פי

העשויים הפכו בגדים 
   עדינים/רגישיםאריגים מ

ניסו פריטים קטנים הכ
   לתוך ציפית

 

 המתריע התראה קולית יישמע צליל יתכן ש,  פריטים בודדיםבעת כביסת  
  מספר מומלץ להוסיף ,במקרה זה. בתוףפריטי הכביסה  חוסר איזון על

 .פעולה תקינה וחלקהאיזון ולתוף כדי לאפשר  כביסה פריטי
 והול או חומרים אלכ, דלק, אין לכבס במכונה בגדים שבאו במגע עם נפט  

 .דליקים אחרים
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  הפעלה

 מגירת תכשירי הכביסה  
  תכשיר כביסה לכביסה מוקדמת
  תכשיר כביסה לכביסה העיקרית

  מרכך אריגים
  
  
  
  
  
  
  

  תכשיר כביסה נוזלי         אבקת כביסה             משכו את מגירת תכשירי הכביסה

 ה לתא סהכניסו תכשיר כביI כביסה  רק אם בחרתם בתוכנית כביסה עם
  .מוקדמת

    תוכנית    תוכנית

    סחיטה בלבד   C400כותנה חסכונית 
    ניקוז בלבד   C600כותנה חסכונית 

    שטיפה וסחיטה    כותנה
    C300עדינים     C200כותנה 
    עדינים    C300כותנה 
 9השהיית התחלה     C400כותנה 

'ש
  

 6השהיית התחלה     C600כותנה 
'ש

  
 3השהיית התחלה     C900כותנה 

'ש
  

   '  ד45כביסה יומיומית     סינתטיים
   ' ד30כביסה יומיומית     C400סינתטיים 
   ' ד15כביסה יומיומית     C600סינתטיים 
        ניקוי התוף

   אופציונאליOחובה     =       

 מומלץ לדלל אותם , בעת שימוש בתכשירי כביסה או תוספים סמיכים  
 .כדי למנוע חסימה של פתחי ההזרמה מתאי המגירהבמים 

  השתמשו בתכשירי כביסה המתאימים לטמפרטורת הכביסה כדי  
 .להשיג את תוצאות הכביסה המיטביות תוך חסכון במים ואנרגיה



 - 16 -

  הפעלה

 לוח הבקרה  

  
  

 ל"ייתכן ומראה לוח הבקרה במכונה שלכם יהיה מעט שונה מהאיור הנ. 
   

 הפעלה כיבוי לחצן  
  .כיבוי מכונת הכביסה/ מיועד להפעלת

  עצירה/ התחלהלחצן  
לעצור את /לחצו על הלחצן כדי להתחיל

  .תוכנית הכביסה

 לחצני פעולות נלוות  
. מאפשר לכם לבחור פעולות נלוות
  .נוריות החיווי המתאימות תוארנה

 בורר תוכניות הכביסה  
מאפשר בחירת תוכנית בהתאם לסוג 

  .פריטי הכביסה
  

 אפשרויות נוספות  
להפעלת שלב כביסה קצר  פעולת הכביסה המוקדמת מיועדת :Prewashכביסה מוקדמת 

, פריטי הלבושפני השטח של מהוא מתאים לשטיפת אבק ו, לפני שלב הכביסה העיקרי
תכשיר כביסה לתא  עליכם להוסיף, בעת בחירת הכביסה המוקדמת .וריכוך כתמים עיקשים

Iה במגירת תכשירי הכביס.   

לשלב השטיפה נוסף מחזור , לאחר בחירת פעולה זו :Extra Rinse שטיפה נוספת
 .שטיפה נוסף

 .פעולה זאת מבטלת את פעולת הסחיטה :No Spinללא סחיטה 
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  הפעלה

 אפשרויות נוספות  תוכנית אפשרויות נוספות   תוכנית
  שטיפה נוספת  מוקדמת. כ     שטיפה נוספתמוקדמת. כ

  ניקוז בלבד  C400ה חסכונית כותנ

  שטיפה וסחיטה  C600כותנה חסכונית 

  C300עדינים   רגילה/כותנה

  עדינים  C200כותנה 

  ' ש9השהיית התחלה   C300כותנה 

  ' ש6השהיית התחלה   C400כותנה 

  ' ש3השהיית התחלה   C600כותנה 

 '  ד45כביסה יומיומית   C900כותנה 

  ' ד30יסה יומיומית כב  סינתטיים

  ' ד15כביסה יומיומית   C400סינתטיים 

  סחיטה בלבד  C600סינתטיים 

  ניקוי התוף

  סחיטה בלבד

 O  =אופציונאלי  
  

  טמפרטורה
 C200 ,C300 ,C400 ,C600 ,C900, קרה :הטמפרטורה היא

  סחיטהמהירות 
800: 0-400-600-800   1000 : 0-400-600-800-100   1200: 0-400-600-800-1000-1200  

  מהירות ברירת מחדל  תוכנית מהירות ברירת מחדל  תוכנית
800  1000 1200 800  1000 1200 

 1200 1000  800  סחיטה בלבדC400  800 10001200ה חסכונית כותנ
  -   -   -   ניקוז בלבדC600  800 10001200כותנה חסכונית 

 1200 1000  800  שטיפה וסחיטה10001200 800  רגילה/כותנה
  C300  600  600  600עדינים C200  800 10001200כותנה 
  600  600  600  עדיניםC300  800 10001200כותנה 
 1000 1000  600800/' ש9השהיית התחלה C400  800 800  1200כותנה 
 1000 1000  400800/' ש6השהיית התחלה C600  800 800  1200כותנה 
 1000 1000  800  ' ש3השהיית התחלה C900  800 800  1200כותנה 

  800  800  800'  ד45כביסה יומיומית  1000 1000 800  סינתטיים
  800  800  800  ' ד30יסה יומיומית כב C400  800 1000 1000סינתטיים 
  800  800  800  ' ד15כביסה יומיומית  C600  800 1000 1000סינתטיים 
  400  400  400  ניקוי התוף
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  הפעלה

 תוכניות כביסה  

  : בחרו את תוכניות הכביסה בהתאם לסוגי האריגים ופריטי הלבוש

    תוכניות

ם העשוייטקסטיל עמיד בעור , פריטי לבוש מאריגים עמידים  כותנה
  .כותנה או פשתןמ

,  חולצות,כמו למשל,  סינתטייםלכביסת פריטים מאריגים  סינתטיים
יש להפחית את מינון , בעת כביסת סריגים. 'כותנות וכו, מעילים

 ליצור תכשירי הכביסה מכיוון שמרקם האריג אוורירי ועלול
  .בועות

כביסה מהירה של כמות קטנה של פריטי תוכנית זאת מתאימה ל  כביסה יומיומית
  .מלוכלכיםלבוש שאינם מאד 

  .כביסה גדלהזמן ,  כביסהלהגברת השפעת  כותנה חסכונית

כדי להשהות את התחלת תוכנית  תוכלו להשתמש בפעולה זאת  השהיית התחלה
  . שעות3 שעות או 6,  שעות9 -ב הכביסה

,  משי,כמו למשל, לכביסת אריגים עדינים הניתנים לכביסה  עדינים
  . מעורביםאריגיםסיבים סינתטיים או , סאטן

, לניקוי התוף והמיכל של המכונה במיוחד מיועדת תוכנית זו  ניקוי התוף
ת  בטמפרטורתוכנית זו מתבצעת . והסרת ריחות לא נעימים

 פריטי הלבוש תהיה תכביסעל מנת ש C900 של  גבוההעיקור
ין להוסיף פריטים כלשהם א, כאשר הליך זה מתבצע. ירוקה יותר

הלבנה אם תוסיפו מינון מתאים של חומר . לתוף המכונה
,  בהתאם לצורך. יהיה טוב יותרשל מיכל המכונהניקוי ה השפעת

  .תוכלו להפעיל תוכנית זו בקביעות

  .סחיטה נוספת של פריטי הכביסה  סחיטה בלבד

  .סחיטהשטיפה נוספת עם   שטיפה וסחיטה

  .מים מהמכונהניקוז ה  ניקוז בלבד

פריטים עמידים שנדרש  בתוכנית זאת כדי לכבס לבחור תוכלו  מעורבת
התוכנית  .להם זמן כביסה ארוך יותר ופעולת כביסה מוגברת

,  סדינים,כמו למשל,  כותנהפריטי מיועדת לכביסה יומיומית של
  .הלבשה תחתונהחלוקי רחצה ו, ציפיות לכריות
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  הפעלה

 סהטבלת תוכניות כבי 

 זמן ברירת מחדל)C0 ('טמפ )ג"ק( מטען  תוכנית

5.0/6.06.0  6.0 6.0  
5.0  6.0  

ברירת 
  50Hz (AR)60Hz1200 מחדל

 C400 5.0  6.0 40  3:35  2:57  1:39 3:45כותנה חסכונית 
 C600 5.0  6.0 60 3:52  3:52 2:40 3:19כותנה חסכונית 

 1:35 1:35 1:35  1:35 קרים 6.0  5.0  רגילה/כותנה
 C200  5.0 6.0 20 1:19 1:19 1:19 1:19כותנה 
 C300  5.0 6.0 30  1:20 1:20 1:20 1:20כותנה 
 C400  5.0 6.0 40 1:40 1:40 1:40 1:40כותנה 
 C600  5.0 6.0 60  1:45 1:45 1:45 1:45כותנה 
 C900  5.0 6.0 90 2:40 2:40 2:40 2:40כותנה 

 1:18 1:18 1:18  1:18 קרים 3.0 2.5  סינתטיים
 C400  2.5  3.0 40  1:33  1:33 1:33 1:33סינתטיים 
  C600  2.5  3.0  60  1:43  1:43  1:43  1:43סינתטיים 
 1:21 1:21 1:21 1:21 90 -  -  ניקוי התוף

 0:12 0:12 0:12 0:12  - 6.0 5.0  סחיטה בלבד
 0:01 0:01 0:01 0:01 - - -  ניקוז בלבד

 0:31 0:31 0:31 0:31  - 6.0 5.0  שטיפה וסחיטה
 C300  2.5 2.5 30 1:00 1:00 1:00 1:00עדינים 
 0:55 0:55 0:55 0:55 קרים 2.5 2.5  עדינים

 1:13 1:13 1:13 1:13 40 6.0 5.0 ' ש9השהיית התחלה 
 1:13 1:13 1:13 1:13  40 6.0 5.0 ' ש6השהיית התחלה 
 1:13 1:13 1:13 1:13 40 6.0 5.0 ' ש3השהיית התחלה 
 0:45 0:45 0:45 0:45  30 2.0 2.0'  ד45כביסה יומיומית 
 0:30 0:30 0:30 0:30 20 2.0 2.0  ' ד30כביסה יומיומית 
 0:15 0:15 0:15 0:15 קרים 2.0 2.0  ' ד15כביסה יומיומית 

  הסיווג האנרגטי הוא+A ו, ג" ק5.0 לכביסת מטען של -++ A ג" ק6  לכביסת מטען של  
. Cotton ECO 60°C/ 40°Cת כותנה חסכונית תוכני: תוכנית לבדיקת צריכת האנרגיה

  .הגדרות ברירת המחדל: שאר ההגדרות. הגבוהה ביותר: מהירות סחיטה
שאליה היא תוכנית תקנית  Cotton ECO 60°C/ 40°Cתוכנית כותנה חסכונית 
 כותנה לכביסת מתאימים והם,  האנרגיהבתווית המידעו מתייחסים נתוני הצריכה

 אנרגיה שילוב צריכת של במונחים ביותר היעילה התוכנית יאוה, הרגיל לכלוךברמת 
 מטמפרטורת שונה להיות עשויה בפועל המים טמפרטורת. לכביסת כותנה ומים

  .המוצהרת הכביסה

   בפועל הם עשויים להיות . מיועדים למטרת מידע בלבדהערכים בטבלה  
 .בטבלהמהערכים ששונים מעט 
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  תחזוקה

 ניקוי ותחזוקה

 החשמלרשת וודאו שהמכונה מנותקת מ, כלשהןתחזוקה וניקוי ת ויצוע פעוללפני ב.
-  .

 מכונת הכביסהמשטחי ניקוי 
  את דפנותנקו. תחזוקה נכונה של מכונת הכביסה תאריך את חייה

. בספוגית הטבולה בתמיסת מים פושרים ונוזל כלים עדין המכונה
  . יםלספוג את המבמטלית כדי מיד השתמשו , מיםגלשו אם 

  . העלולים לשרוט את משטחי המכונה בכלים חדיםאל תשתמשו

 ואל תשתמשו באלכוהול,  בחומצה או בחומצה מדוללתלעולם אל תשתמשו ,  
  .  כדי לנקות את מכונת הכביסהממסים או בכימיקאלים

 ניקוי התוף 
ו  שאינתכשיר ניקוי בעזרת המתגלים בתוך תוף המכונה הסירו מיד כתמי חלודה כלשהם

   .מכיל כלוריד
  . פלדה כדי להסיר כתמי חלודה בצמר לעולם אל תשתמשו

 אל תכניסו פריטי כביסה לתוך התוף בעת הפעלת תוכנית לניקוי התוף. 

  ניקוי אטם הדלת והזכוכית
  נגבו את הזכוכית ואת אטם הדלת לאחר כל שימוש

  הצטברות סיבים או מוך. כדי להסיר סיבים וכתמים
  .דליפת מים מהדלתעלולה לגרום ל

  כפתורים ופריטים, הוציאו מטבעות, אחרי כל שימוש
  .אחרים שנלכדו באטם הדלת
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  תחזוקה

  ניקוי מסנן כניסת המים

 כאשר אתם מגלים שזרימת המים למכונה נחלשהאת המסנן עליכם לנקות .

 :מחבר ברז המיםבניקוי המסנן 
 .סגרו את ברז המים .1
 .זבר מהכניסת המיםנתקו את צינור  .2
 .את המסנןנקו  .3
. חזרה למקומוכניסת המיםאת צינור חברו  .4

 : במחבר כניסת המים במכונהןניקוי המסנ   
  כניסת המים מהמחבר נתקו את צינור  .1

   .שבגב המכונה
  תוךמשכו את המסנן מהשתמשו בפלייר ו .2

  השתמשו במברשת. כניסת המיםמחבר 
 .למקומו והחזירו אותו,  המסנןלניקוי

   חזרה כניסת המים  את צינורחברו .3
 .למקומו

 אם המברשת לא מספיקה ניתן לשטוף את המסנן במים.  
 וודאו שלא קיימת דליפת מים פתחו את הברז,אחרי חיבור הצינור .  

  תכשירי הכביסהניקוי מגירת 
 .מגירהשבתוך הבתא המרכך שהמסומן בחץ המקום לחצו על  .1
. במים זורמיםל התאיםשטפו את כ.  והוציאו את מכסה המרכךהתפסהרימו את  .2
 .לתוך המכונהאת המגירה דחפו  למקומו ו המרכךהחזירו את מכסה .3

החזירו את המגירה 
  .למקומה

 חלל בית נקו את 
המגירה במברשת 

  .שיניים משומשת

שטפו את המגירה 
  במים זורמים

הוציאו את המגירה 
 Aבלחיצה על תפס 

  כדי לנקות את מכונת הכביסהממסים או כימיקאלים, אל תשתמשו באלכוהול .
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  תחזוקה

  ניקוי מסנן משאבת הניקוז

 הזהרו מהמים החמים. 
 אפשרו לתמיסת תכשיר הכביסה להתקרר. 
  סכנת  מנועכדי לתחילת פעולות לפני נתקו את המכונה מרשת החשמל

 .התחשמלות
  וחפצים זרים קטנים מהמיםמוך, סיביםמסנן המשאבה מסנן . 
 ביעות כדי להבטיח פעולה תקינה של מכונת הכביסהנקו את המסנן בק.

פתחו את פתח 
 השרות של המסנן

סובבו את המסנן 
נגד כיוון השעון 

כדי לפתוח אותו

הוציאו גופים זרים 
מתוך מסנן 
המשאבה

, הכניסו את המסנן 
סובבו אותו בכיוון 

 והדקו אותו

 לשוניות הפקק את. פקק וצינור ניקוז החירום הוחזרו למקומםהוודאו ש  
 ;דליפת מים לחורים המתאימים כדי למנוע יש להכניס 
 הניחו קערה שטוחה, לכן, לא קיים צינור לניקוז חירום בדגמים מסוימים  

 .לקערהתנקזו  שהמים ילפני פתח המסנן כדי
 המתינו עד לסיום . אין להסיר את הפקק במהלך פעולת המכונה  

יתכן י, חר פעולת תוכנית כביסהלא. אותה רוקנו ורק לאחר מכןהתוכנית 
  .הדקו היטב את פקק המסנן . מאדיהיו חמיםשנותרו במכונה שמים 



- 23 -

  תחזוקה

 איתור תקלות  
לפני הפנייה  ,פעולת תוכנית כביסהאם המכונה לא פועלת או מפסיקה לפעול תוך כדי 

  :אנא בצעו את הבדיקות המפורטות להלן, לשרות התיקונים

  ןתרופ  סיבה אפשרית  תיאור
המכונה לא מתחילה 

  לפעול
שוב הפעילו , לאחר סגירת הדלת  .הדלת לא סגורה כראוי

אם נלכדו הבדקו . את המכונה
  . בין הדלת לדופן המכונהפריטים

לא ניתן לפתוח את 
  .הדלת

 ,החשמלרשת נתקו את המכונה מ  .מופעלת הבטיחות נעילת
  .אותה שוב לרשת החשמלוחברו 

 לא מהודקים הצנרתמחברי   דליפת מים
  .כראוי

. הצנרתמחברי בדקו והדקו את 
  .נקו את צינור הניקוז

תכשירי שאריות 
   במגירהכביסה נותרו

 נרטב תכשיר הכביסה
  .והתגבש

  .תכשירי הכביסהנקו את מגירת 

החיוויים או התצוגה 
  .מואריםלא 

רשת נותקת ממהמכונה 
 בלוח תקלה. החשמל

  .הראשי או בחיווט

חוברת מאם המכונה הבדקו 
וקיימת אספקת החשמל לרשת 

  .מתח לשקע בקיר
  .הוסרו חיזוקי ההובלהאם הבדקו   רעשים חריגים

 על משטח מוצבתוודאו שהמכונה 
  .יציב ושטוח

  ןפתרו  סיבה אפשרית  תיאור
ה

ל ח
ת

ה
/

ה
יר

עצ
 

ה
ט

חי
 ס

ול
ט

בי
ת  

ספ
 נו

ה
יפ
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ת 
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קד
מו

ה 
יס

כב

הב
הב

מ
ת

ה
בוי

כ
ה  

בוי
כ

ה
בוי

כ

ה
בוי

כ

ה
בוי

סגרו את הדלת והפעילו שוב את   א נסגרת כראויהדלת לכ
בדקו האם נתפסו . המכונה

  פריטים בין הדלת לגוף המכונה

ה
בוי

כ
ה  

בוי
כ

ה  
בוי

כ

ת
הב

הב
מ

ה
בוי

כ

ה
בוי

בעיה בכניסת המים בעת כ
  פעולת תוכנית כביסה

  .בדקו האם לחץ המים נמוך מדי
וודאו . ישרו את צינור המים

  שהמסנן בכניסת המים לא חסום

בו
כ

ה
י

ה  
בוי

כ
ת  
הב

הב
מ

ת
הב

הב
מ

ה
בוי

כ

ה
בוי

ניקוז המים נמשך זמן רב כ
  מדי

וודאו שצינור ניקוז המים אינו 
  .חסום

ה
בוי

כ

ה
בוי

כ

ה
בוי

כ

ה
בוי

כ
ת  
ב ה

הב
מ

ה
בוי

כ
  

הפעילו מחדש את מכונת   מילוי יתר של מים
  .הכביסה
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  תחזוקה

  ןפתרו  סיבה אפשרית  תיאור

            

נסו להפעיל שוב את , תחילה  אחרים
או נתקו אותה מרשת , נההמכו

  .החשמל וחברו אותה חזרה
פנו למוקד , אם התקלה נמשכת

עיינו בכריכה (שרות תדיראן 
  ).האחורית של החוברת

  
   

 אם הבעיה חוזרת.  את המכונה שוב הפעילו.לאחר ביצוע הבדיקות,   
  .)עיינו בכריכה האחורית של החוברת ( השירותמוקדהתקשרו ל
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  תחזוקה

 כנייםנתונים ט  

50Hz ,~220-240  מתח רשת החשמל

  A10  צריכת זרם מרבית

  0.05MPa~1MPa  לחץ כניסת המים

  דגם
מטען 

כביסה מרבי
  מידות

  )מ"ג במ*ע*ר(
צריכת הספק  משקל

CR601000  6.0ג" ק54  850*470*595  ג" ק  W (V220)1950  WM1006
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  רשימות אישיות



- 27 -

  רשימות אישיות






