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احتياط
محفظه ماشني، صفحه کنترل
با پارچه نرم و مرطوب پاک کنيد.  -

از مواد شوينده ساينده استفاده نکنيد.  -
فورا لباسها را بيرون آورده و باقيمانده ماده متيز کننده را پاک کنيد.  -

ماشني لباسشويي را با آب پاش متيز نکنيد.  -

کشوي مواد شوينده را متیز کنید ...
... در صورتي که داراي رسوبات ماده شوينده يا نرم کننده است. 

بيرون بکشيد، زبانه را رها کنيد و کامال مخزن را در بياوريد. 1.

درپوش را بردارید.2.

با آب متیز کرده و آن را خشک کنید.3.

درپوش را بسته و قفل منایید )سيلندر را به پني هادي وصل کنيد(. 4.

کشوي ماده شوينده را وارد کنيد. 5.

کشوي ماده شوينده را باز رها کنيد تا آب باقيمانده بتواند خشک شود.

استوانه ماشني
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده کنيد و از براده هاي فوالد براي متيز کردن استفاده نکنيد.

در ماشني اقالم شستني نگذاريد! جرم زدايي 
مطابق با دستورالعملهای سازنده  حجم لباسها برای شستشو را کاهش دهید، 

الزم نیست برای مقدار ماده پاک کننده هم اجنام دهید.

اطالعات در صفحه منايش   به مدل لباسشويي بستگي دارد
F:16.در ماشني لباسشويي را درست ببنديد. ممکن است لباس گير کرده باشد

F:17 شير آب را باز کنيد، شلنگ تامني آب پيچ خورده است؛
فيلتر را متيز کنيد )صفحه 9(؛ فشار آب خيلي کم است.

F:18.پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(؛ لوله خروجي/شلنگ ختليه مسدود شده است

F:21!كف لباسشويي از آب پر است، ماشني چکه مي کند. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

F:23!خطاي موتور. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

نگهداري
پمپ محلول شوينده

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد، دوشاخه را بکشيد.

دريچه تعميرات را باز کرده و آن را دريياوريد.1.

.2
برای مدلهایی با شیلنگ زهکشی:

شیلنگ زهکشی را از گیره خارج کرده  و از محل بیرون بکشید. 
درپوش را باز کنيد و اجازه دهيد تا محلول شوينده بيرون بريزد. 

درپوش شیلنگ را ببندید و شیلنگ زهکشی را به گیره متصل منایید.

*2
برای مدلهای فاقد شیلنگ زهکشی:

 زمانی که محلول ماده پاک کننده شروع به خارج شدن می کند، با دقت در پوش 
پمپ را باز کنید.

زمانیکه دریچه تعمیر نیمه پر است،
درپوش پمپ را بپیچانید تا دریچه تعمیر ختلیه شود.

این مراحل را تا زمانی که همه محلول ماده پاک کننده خارج نشده ، تکرار کنید.
با دقت درپوش پمپ را باز کنید. )آب باقیمانده(.3.

 درپوش پمپ داخلی و محفظه پمپ را متیز کنید )پروانه فن داخل پمپ 4.
محلول ماده شوینده باید بچرخد(.

مچددا درپوش پمپ را وارد کنید و بپیچانید.5.

دريچه تعميرات را وارد کرده و ببنديد.6.

براي جلوگيري از اينکه مايع شوينده مصرف نشده در شستشوي بعدي داخل خروجي نشود: 
1 ليتر آب به درون مخزن II بريزيد و برنامه Drain b را آغاز کنيد.

فیلتر های ذخیره آب
    خطر برق گرفتگي!   دستگاه ضد آب را در آب فرو نکنيد 
)چون داراي شير الکتريکي است(. 
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فشار آب در شلنگ تامني را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد!

هر برنامه اي )بجز Spin B/Drain b( را انتخاب کنيد.
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد. تقريبا 40 ثانيه برنامه را رها کنيد.

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد. دوشاخه برق را بکشيد.
شیلنگ را از شیر جدا کنید.

فیلتر را با یک برس نرم متیز کنید.
 بر اساس مدل، شیلنگ را از عقب دستگاه  خارج کرده  و فیلتر را 

متیز منایید.

شیلنگ را مجدد وصل کنید و دقت کنید که نشتی نداشته باشد.8

چه کنيم اگر...
- شلنگ ختليه را بدرستي نصب کرده يا تعويض کنيد. آب بيرون مي ريزد.

- پيچهاي شلنگ تامني آب را محکم کنيد.
آب به داخل جريان ندارد.

ماده شوينده به داخل شسته مني 
شود.

Start/Pause M انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نيست؟  -

فيلتر مسدود است؟ فيلتر را متيز کنيد  )صفحه 9(.  -
شلنگ تامني آب پيچ خورده يا خم شده است؟  -

درب ماشني لباسشويي را مني 
توان باز کرد.

عملکرد اميني فعال است. تقريبا 2 دقيقه صبر کنيد.   -
L (Rinse Hold = without final spin) انتخاب شده است؟  -

Start/Pause M انتخاب شده است؟برنامه شروع مني شود.  -
در ماشني لباسشويي بسته است؟  -

پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(.محلول شوينده دفع مني شود.  -
شير خروجي و يا شلنگ ختليه را متيز کنيد.  -

اقالم بزرگ و کوچک را طوری توزیع کنید که تعادل برقرار شود. البسه شستنی درست منی چرخد.  -

چرخش چندين بار بکار افتاده 
است.

-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 
تصحيح مي کند.

مشکلي رخ نداده است - آب پايني تر از محل قابل رويت است.آب در استوانه قابل روئیت نیست.  -

آب باقیمانده در محفظه  برای 
مواد نگه دارنده.

بدون خطا - مواد نگهدارنده تاثیر مخرب ندارند.  -

در ماشین لباسشویی بو ایجاد 
شده است.

-  برنامه Cottons Ĉ 90 ºC را بدون قرار دادن لباس در ماشني 
لباسشويي اجرا کنيد.

از مواد شوينده استاندارد استفاده کنيد.  
از کشوي مواد شوينده کف بيرون 

مي آيد.
-  مقدار زيادي مواد شوينده ريخته ايد؟ 

  1 قاشق غذاخوري مطبوع کننده پارچه را با نيم ليتر آب مخلوط کنيد و 
در مخزن II کشوي مواد شوينده بريزيد.

در دوره شستشوي بعدي ميزان ماده شوينده را کاهش دهيد.  -
ماشین لباسشویی در حال کار 

کردن می لرزد.
آیا پایه های ماشین درست محکم شده است؟  -

پایه های ماشین را محکم کنید )دستورالعملهای نصب(.  
آیا لوازم نگهدارنده حمل برداشته شده اند؟  -

  لوازم نگهدارنده حمل را از ماشین لباسشویی جدا کنید )دستورالعملهای نصب(.
ć (Reduced Ironing) انتخاب شده است )صفحه 5(؟اثر چرخش رضایت بخش نباشد.  -

صفحه منايش/چراغها زماني که 
ماشني لباسشويي روشن است 

عمل مني کنند.

برق قطع است؟   -
فيوز پريده است؟روشن کنيد/فيوز را عوض کنيد.  -

اگر خطا مرتب اتفاق مي افتد، با خدمات مشتري متاس بگيريد.  -
مدت برنامه بيش از حد معمول 

است.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 

با تکرار توزيع اقالم تصحيح مي کند.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص کف فعال است - یک چرخه 

آبکشی آغاز می شود.
باقيمانده ماده شوينده در 

لباسهاي شسته شده.
-  برخي مواقع مواد شوينده عاري از فسفات داراي رسوبات غير قابل حل 

شدن در آب هستند.
-  Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد يا پس از خشک شدن لباسها 

را برس بکشيد.
در صورتي که خطا برطرف مني شود يا نياز به تعمير است: 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد و دوشاخه را بکشيد.  -
شير آب را ببنديد و با خدمات مشتري متاس بگيريد )دستورالعملهاي نصب(.  -

     دستورالعملهاي اميني
-  دفترچه هاي نصب و استفاده و همه اطالعات همراه ماشني لباسشويي را مطالعه کنيد و از آنها پيروي مناييد.

اين مطالب را براي استفاده هاي آتي نگهداري کنيد.   -
هرگز دوشاخه را با کشيدن کابل برق خارج نکنيد!خطر برق گرفتگي  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزنيد يا آن را از برق نکشيد.  -
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.خطر جراحت و آسيب  -

در هنگام ختليه محلول ماده شوينده داغ مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

روي درب ماشني لباسشويي که باز است تکيه ندهيد.  -
در صورتي که استوانه هنوز مي چرخد به آن دست نزنيد.  -

-  مواد شوينده و محصوالت نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت
-  کارتن، فيلمهاي پالستيکي و قطعات بسته بندي را در دسترس کودکان خطر خفگي

قرار ندهيد.
کابل وسایل الکتریکی اضافی را از برق بکشید.خطر مرگ  -

كابل اصلي برق را بريده و همراه با دوشاخه دور بريزيد.  -
درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد.  -

  اين کار مانع از بسته شدن درب بر روي بچه هايي مي شود که ممکن 
است خود را در آن خفه کنند.

-  در اثر مواد شوينده حاوي حاللها بوجود مي آيد مثال لکه برها و مواد پيش خطر انفجار
شوينده داراي حالل نفتا ممکن است در اثر ورود به ماشني لباسشويي 

ايجاد انفجار کنند. از قبل اقالم شستني را با دست آبکشي کنيد.

مقادیر مصرفی
قابلیتهای برنامه

اضافی
طول برنامه**آب**جریان**بار

Cottons Ĉ 40 ºC*v (Wash Plus)2:30 ساعت60 لیتر0.65 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 60 ºC-1:35 ساعت70 لیتر1.20 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

Cottons – Stains µ 60 ºC*v (Wash Plus)2:36 ساعت49 لیتر1.19 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 90 ºCv (Wash Plus)2:33 ساعت75 لیتر2.00 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

 Easy –Care Ç 40 ºC*v (Wash Plus)1:24 ساعت50 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
  Easy –Care Ç 40 ºC

 Super همچنین بصورت(
Quick در دسترس است(

00:55 ساعت40 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم-

Mixed Load à-00:50 ساعت37 لیتر0.60 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
Silk æ 30 ºC-00:32 ساعت34 لیتر0.25 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم

Wool u 30 ºC*-00:40 ساعت30 لیتر0.15 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم
 *  تنظیمات برنامه با گزینه v (Wash Plus) و حداکثر سرعت برای آزمایش مطابق با یا منطبق بر استانداردهای

EN 60 456 و IEC 60 456 می باشد.
**  اين مقادير از مقادير مشخص شده در فشار آب، سختي آب، دماي ورودي آب، دماي اتاق، نوع و ميزان اقالم شستني و 

قبل از روشن کردن ماشني لباسشويي دستورالعملهاي زير را با دقت مطالعه کنيد!درجه کثيفي، ماده شوينده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق و قابليتهاي اضافي انتخاب شده منتج مي شوند.  
همچنني از دستورالعملهاي اين دفترچه راهنما پيروي کنيد.  

همه دستورالعملهای ایمنی صفحه 11 را مطالعه کنید!  
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خطر برق گرفتگي!   -
دوشاخه برق را بکشيد!  

خطر انفجار! از حاللها استفاده نکنيد!  -

خطر سوخنت با آب!  -
بگذاريد مايع شوينده خنک شود!  

شير آب را ببنديد!  -
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ماشني لباسشويي شما
تبريک مي گوييم! شما يکي از مدرنترين و با کيفيت ترين ماشينهاي 
لباسشويي Bosch را برگزيده اید. ماشينهاي لباسشويي بر اساس 

صرفه جويي در ميزان آب و انرژي رده بندي مي شوند.
هر ماشني لباسشويي که از کارخاجنات ما بيرون مي رود عملکرد درست 

و کامل بودن شرايطش با دقت بررسي مي شود.

خروجی محیطی
این بسته به شیوه ای که به محیط آسیب نرساند دورانداخته می شود.
این دستگاه مطابق دستورالعمل EC/2002/96 اروپا درباره جتهیزات 

الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی مشخص شده است.
این دستورالعمل چارچوبی را برای  استرداد  مطمئن و بازیافت دستگاه 

های ضایعاتی  درسرتاسر اروپا مشخص می مناید. 

صفحه فهرست عناوين 
1 ............................................... مصارف   ■
برنامه های تنظیمی ...................................  2  ■
4  ....................................... بعد از شستشو   ■
5  ......................................... تنظيمات تکي   ■
6   ........................................ اطالعات مهم   ■
7  ....................................... مرور برنامه ها   ■
مراقبت ................................................  8  ■
8  ..................... اطالعات در مورد صفحه منايش   ■
9  .............................................. نگهداري   ■
10 ....................................... چه کنيم اگر...   ■
11  ............................... دستورالعملهاي اميني   ■
11  ...................................... مقادير مصرفي   ■

مصارف
تنها براي مصارف خانگي،  ■

■  براي شستشوي منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشني 
لباسشويي در محلول شوينده،

■  براي کار با آب آشاميدني شيرين و ماد شوينده جتاري موجود 
و محصوالت نگهدارنده اي که براي استفاده در ماشينهاي 

لباسشويي مناسب هستند.

کودکان را در کنار ماشني لباسشويي تنها رها نکنيد!  -  
حيوانات خانگي را دور از ماشني لباسشويي نگه داريد!  -  

آماده سازي
  بر اساس دستورالعملهاي نصب لباسشويي از نصب 

درست آن مطمئن شويد.

لباسشویی را کنترل کنید
ماشني لباسشويي خراب را هرگز روشن نکنيد!  -

با خدمات پشتيباني مشتري متاس بگيريد!  -

شیر آب را باز کنید

دوشاخه برق را به پريز بزنید
تنها با دست خشک!  

تنها دوشاخه را بگيريد!  

I پیش از شستشو: مواد پاک کننده، آهار
2 مراقبتهای محصول: نرم کننده پارچه

II شستشوی اصلی: مواد پاک کننده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه گیر

دسته بندي و قرار دادن اقالم براي شستشو

قبل از شستشو براي اولني بار،
یکبار بدون لباس بشویید. به صفحه 6 مراجعه شود

از دستورالعملهاي محافظتي سازنده پيروي کنيد!
بر اساس اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي احتياط.
بر اساس نوع؛رنگ؛کثيفي و دما.

از دستورات مهم ایمنی پیروی کنید به صفحه 6 مراجعه شود.
اقالم بزرگ و کوچک را درهم براي شستشو در ماشني قرار دهيد! مراقب باشید 
اقالم شستنی بین عایق الستیکی و درب ماشین لباسشویی گیر نکنند.نسازید.

درست بسنجيد:
مقدار لباس براي شستشو، کثيفي، سختي آب )از شرکت آب منطقه خود 
بپرسيد( و دستورالعملهاي سازنده. مدلهاي فاقد محل وارد کردن مواد شوينده 
مايع:ماده شوينده مايع را در درون توزيع کننده مناسب قرار داده و آن را در 
داخل ماشني لباسشويي بگذاريد.

شستشو 

شستشو 

محفظه ماده شوينده

استوانه

بدنه
دستگيره درب

دریچه تعمیرات

پايان برنامه زماني که ...
... دکمه Start/Pause M )آغاز/توقف( چشمک می زند و –0– بر 

روی پنل منایش ظاهر می شود.

برنامه را تغيير دهيد...

اگر به اشتباه يک برنامه نادرست را انتخاب کرديد:
برنامه را مجدد انتخاب کنيد.  -

گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

... يا لغو کنيد

خنست برنامه هایی با دمای باال: 
شستشوي سرد: Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد.  - 

درماشین لباسشویی قفل می ماند.  
-  Off را انتخاب کنید.

Spin B يا Drain b را انتخاب کنيد.  -
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

تنظيمات تکي
دکمه هاي انتخاب

دما و سرعت چرخش را مي توانيد قبل از آغاز شستشو و همچنني در طي شستشو تغيير دهيد. تاثير اين 
تغييرات بستگي به ميزان پيشرفت برنامه دارد.

درجه دما C O° سانتیگراد
مي توانيد دماي شستشوي مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر دماي شستشو که مي توان انتخاب کرد 

بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.
در مدت زمان  W  آماده می شود

پس از انتخاب برنامه طول مدت آن برنامه منايش داده مي شود. آغاز برنامه را مي توان قبل از اينکه شروع 
شود به تعويق انداخت. W زمان آماده شدن را مي توان بر اساس ساعت تا حد اکثر 24 ساعت )براساس مدل(. 

دکمه W (Ready in) را چندين بار فشار دهيد تا تعداد ساعات مورد نيازتان )h = ساعت( نشان داده شود. 
Start/Pause M انتخاب شروع/توقف.

C )دور در دقیقه( 

مي توانيد سرعت چرخش مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر سرعت چرخشي که مي توان انتخاب کرد 
بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.

همچنني رجوع کنيد به مرور برنامه ها قابليتهاي اضافي  
  v 

(Wash Plus)

افزايش مدت زمان شستشو براي شستشوي بيشتر لباسهاي بسيار کثيف يا 
7 کيلوگرم لباس پنبه اي و رنگي.

 P 
(Prewash)

براي اقالم شستني بسيار کثيف و داراي نسج سفت مثال منسوجات از جنس 
کتان يا پنبه در C 30° پيش شويي کنيد.

 ć 
(Reduced lroning)

فاصله هاي زماني خاص بني چرخشها با تکميل کار پس از آن. چرخش 
نهايي آرام - رطوبت باقيمانده در لباسها کمي افزايش مي يابد.

 K 
(Rinse Plus)

چرخه آبکشي اضافي، زمان شستشوي بيشتر. براي مناطق داراي آب نرم تر 
يا براي بهبود بيشتر نتيجه آبکشي.

Start/Pause M

براي آغاز کردن يا قطع کردن برنامه.
Signal )سيگنال(

حالت سيگنال را آغاز کنيد  .1

حجم را تنظيم کنيد...  .2

* در صورت لزوم بسرعت انتخاب کنيد   

سيگنالهاي دکمه سيگنالهاي اطالعات

جهت

تنظيم حجم * 1 گام به 
راست

تنظيم حجم * تنظیم بر 
روی •

     اطالعات مهم
محافظت از ماشني لباسشويي و اقالم شستني

جيبهاي لباسها را خالي کنيد.  -
اشياء فلزي را برداريد )مانند گيره کاغذ و غيره(.  -

البسه نرم را در کيسه يا تور بشوئيد )لباس زير، پرده، کرست هاي دو بنده(.  -
زيپها و دکمه ها را ببنديد.  -

گرد و خاک داخل جيبها و الي يقه ها را برطرف کنيد.  -
حلقه هاي پرده را جدا کنيد يا پرده را در کيسه/تور قرار دهيد.  -

قبل از شستشو براي اولني بار
هيچ چيز شستني در لباسشويي قرار ندهيد! شير آب را باز کنيد، ماشني را با تقريبا 1 ليتر آب پر کميد و سپس 

يک دوم پيمانه ماده شوينده درون مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه هایی با مقاومت معمولی 
Easy -Care Ç 60°C در دمای 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. و Start/Pause M را بزنيد. در پايان برنامه 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.
شستشو با درجات کثيفي متفاوت

اقالم نو را جداگانه بشوييد
Light پيش شويي نکنيد. سبک

در صورت نياز لکه ها را از قبل خيس کنيد. v (Wash Plus) از قابليتهاي اضافي را انتخاب کنيد.
heavy پیش شستشو.سنگني

میزان وزن برای شسنت
وزن بیش از حد در لباسشویی قرار ندهید

پارچه های پنبه ای و رنگی   7 کیلوگرم  -
3 کیلوگرم پارچه های معمولی    -
پارچه های لطیف، ابریشمی و پشمی  2 کیلوگرم  -

جذب شدن          اقالم شستني هم رنگ را با هم بريزيد
مواد شوينده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل سازنده آنها در مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه 

 Start/Pause M در دمای 30 درجه سانتیگراد قرار داده و دکمه Cottons Ĉ 30°C هایی با مقاومت معمولی
شروع/توقف را انتخاب منایید.بعد از تقريبا 10 دقيقه Start/Pause M را بزنيد. بعد از زمان جذب مورد نياز در 

صورتي که برنامه بايد ادامه يابد يا آن را بايد تغيير دهيد Start/Pause M را مجدد انتخاب کنيد. 

آهار زدن           به لباسها نبايد مواد نرم کننده زد
مقداري مواد آهار تقريبا براي 15 ليتر را طبق دستور کارخانه سازنده آن در آب حل کنيد. انتخاب کننده برنامه. 
را بر روي Rinse/Freshen Up á تنظيم کرده، سرعت چرخش را انتخاب و Start/Pause M را بزنيد. زماني 

که آب وارد شد: محلول آهار را در مخزن I بريزيد.
رنگ کردن/سفيد کردن

در لباسشويي رنگ کردن/سفيد کردن اجنام ندهيد.
  Rinse/Freshen Up á طراوت بخشيدن          با استفاده از برنامه

براي اقالمي که مدت زمان زيادي نگهداري شده اند يا دور انداخته شده بوده اند، براي برطرف منودم چينهاي 
ناشي از تا زدن و نگهداري و براي از بني بردن بوها از اين برنامه مي توانيد استفاده کنيد. براي "طراوت" 

بخشيدن از خوشبوکننده پارچه استفاده کنيد.
محافظت از محيط زيست/ راهکارهاي نگهداري

-  با استفاده از برنامه هاي مشخص از بيشترين ميزان شويندگي بهره ببريد.
بدون نياز به برنامه پيش شستشو به درستي بشوئيد.  -

-  بجای استفاده از Cottons Ĉ 90 °C برنامه Cottons-Stains µ 60 °C را انتخاب کنید. حاصل متیزی 
قابل مقایسه با میزان مصرف بسیار کم انرژی است. 

-  ماده شوينده را بر اساس دستورالعملهاي سازنده و سختي آب اندازه گيري کنيد.
 -  اگر لباسهاي شسته شده پس از آن در خشک کن بطور نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش

(spin) را بر اساس دستورالعملهاي سازنده خشک کن انتخاب کنيد.

ماده شوينده و محصول نگهدارنده را بريزيد

تنظيم بر 
روي •

1 گام به 
راست

انتخاب کنید و 
در این حالت 

نگه دارید

1 گام به 
راست

رها کنيد

نرم کننده لباس ويسکوزيته و حالت دهنده منسوجات را با آب رقيق 
کنيد. مانع از مسدود شدن جريان مي شود. زماني که انتخاب  

Rinse/Freshen Up á باال است از ماده شوينده استفاده نکنيد!

بيرون آوردن اقالم شسته شده
درب ماشني لباسشويي را باز کنيد و لباسها را برداريد.

اگر L (Rinse hold= without final spin) )توقف آبکشي = بدون چرخش 
نهايي( فعال است: انتخاب کننده برنامه را بر روي Drain b یا انتخاب 

سرعت چرخش. گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.
هر گونه شيء خارجي که ممکن است زنگ بزند را خارج کنيد.

بسنت شير آب
برای مدلهای توقف محلولی الزم نیست.

خاموش کردن
انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.

  .........  Cottons Ĉ
   Cottons Stains Plus 

...   منسوجات محکم بافته شده  Cottons Stains µ
  .........  Sensitive K

...........  منسوجاتي که به آساني نگهداري مي شوند  Easy –Care Ç
...................  منسوجات قابل شستشوي نرم  Silk æ

.................   پارچه های قابل شستشو با دست/ماشین  Wool u
Drain b .................  آب آبکشی اگر عالمت L نشان داده شود. 

..................   شستو با دست  Spin B
...   با چرخشهای متوالی به دور خود؛ برای  Rinse/Freshen Up á

مواد قابل شستشو با دست، آهار زدن یا 
مواد »تازه«، به صفحه 6 مراجعه شود

Gentle Spin C ..........   شستشو با دست با حداقل سرعت چرخش
........  منسوجات ريز بافت  Sports Wash *

Super Quick  õ .......  برنامه كوتاه
.......  انواع مختلف اقالم شستنی  Mixed Load à

...........  منسوجات تيره Dark Wash Ä

تنظيم برنامه
براي اطالع از ديگر قابليتها و دکمه 
هاي انتخاب مراجعه کنيد به تنظيمات 
جداگانه، صفحه 5.

Å – 90             Oدما را انتخاب کنيد )Å = سرد(

24h*         W – 1برنامه خامته مي يابد در ... )* براساس مدل(

 L سرعت چرخش را انتخاب کنيد )* براساس مدل( يا
)نگه داشنت آبکشي = بدون چرخش نهايي(

L – 1200*     B

پيشرفت برنامه منايش مي دهد:
شستشو، آبکشي، چرخش، پايان

منایش وضعیت
Q    K    B    –0–

قابليتهاي اضافي صفحه منايشگر/دکمه هاي 
انتخاب

شروع/انتخاب کننده برنامه
توقف

همه دکمه ها حساس هستند 
و بايد آنها را به نرمي فشار 

دهيد!

انتخاب کننده برنامه براي 
روشن و خاموش کردن ماشني 
و براي انتخاب برنامه. به هر دو 

طرف مي توان آن را چرخاند.

M انتخاب شروع/توقف

برنامه ها
برای مشاهده جزئیات برنامه ها به صفحه 7 مراجعه منایید.

دما و سرعت چرخش را مي توان بطور تکي جداي از برنامه انتخابي و 
روند برنامه انتخاب کرد.

3

1

2
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ماشني لباسشويي شما
تبريک مي گوييم! شما يکي از مدرنترين و با کيفيت ترين ماشينهاي 
لباسشويي Bosch را برگزيده اید. ماشينهاي لباسشويي بر اساس 

صرفه جويي در ميزان آب و انرژي رده بندي مي شوند.
هر ماشني لباسشويي که از کارخاجنات ما بيرون مي رود عملکرد درست 

و کامل بودن شرايطش با دقت بررسي مي شود.

خروجی محیطی
این بسته به شیوه ای که به محیط آسیب نرساند دورانداخته می شود.
این دستگاه مطابق دستورالعمل EC/2002/96 اروپا درباره جتهیزات 

الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی مشخص شده است.
این دستورالعمل چارچوبی را برای  استرداد  مطمئن و بازیافت دستگاه 

های ضایعاتی  درسرتاسر اروپا مشخص می مناید. 

صفحه فهرست عناوين 
1 ............................................... مصارف   ■
برنامه های تنظیمی ...................................  2  ■
4  ....................................... بعد از شستشو   ■
5  ......................................... تنظيمات تکي   ■
6   ........................................ اطالعات مهم   ■
7  ....................................... مرور برنامه ها   ■
مراقبت ................................................  8  ■
8  ..................... اطالعات در مورد صفحه منايش   ■
9  .............................................. نگهداري   ■
10 ....................................... چه کنيم اگر...   ■
11  ............................... دستورالعملهاي اميني   ■
11  ...................................... مقادير مصرفي   ■

مصارف
تنها براي مصارف خانگي،  ■

■  براي شستشوي منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشني 
لباسشويي در محلول شوينده،

■  براي کار با آب آشاميدني شيرين و ماد شوينده جتاري موجود 
و محصوالت نگهدارنده اي که براي استفاده در ماشينهاي 

لباسشويي مناسب هستند.

کودکان را در کنار ماشني لباسشويي تنها رها نکنيد!  -  
حيوانات خانگي را دور از ماشني لباسشويي نگه داريد!  -  

آماده سازي
  بر اساس دستورالعملهاي نصب لباسشويي از نصب 

درست آن مطمئن شويد.

لباسشویی را کنترل کنید
ماشني لباسشويي خراب را هرگز روشن نکنيد!  -

با خدمات پشتيباني مشتري متاس بگيريد!  -

شیر آب را باز کنید

دوشاخه برق را به پريز بزنید
تنها با دست خشک!  

تنها دوشاخه را بگيريد!  

I پیش از شستشو: مواد پاک کننده، آهار
2 مراقبتهای محصول: نرم کننده پارچه

II شستشوی اصلی: مواد پاک کننده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه گیر

دسته بندي و قرار دادن اقالم براي شستشو

قبل از شستشو براي اولني بار،
یکبار بدون لباس بشویید. به صفحه 6 مراجعه شود

از دستورالعملهاي محافظتي سازنده پيروي کنيد!
بر اساس اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي احتياط.
بر اساس نوع؛رنگ؛کثيفي و دما.

از دستورات مهم ایمنی پیروی کنید به صفحه 6 مراجعه شود.
اقالم بزرگ و کوچک را درهم براي شستشو در ماشني قرار دهيد! مراقب باشید 
اقالم شستنی بین عایق الستیکی و درب ماشین لباسشویی گیر نکنند.نسازید.

درست بسنجيد:
مقدار لباس براي شستشو، کثيفي، سختي آب )از شرکت آب منطقه خود 
بپرسيد( و دستورالعملهاي سازنده. مدلهاي فاقد محل وارد کردن مواد شوينده 
مايع:ماده شوينده مايع را در درون توزيع کننده مناسب قرار داده و آن را در 
داخل ماشني لباسشويي بگذاريد.

شستشو 

شستشو 

محفظه ماده شوينده

استوانه

بدنه
دستگيره درب

دریچه تعمیرات

پايان برنامه زماني که ...
... دکمه Start/Pause M )آغاز/توقف( چشمک می زند و –0– بر 

روی پنل منایش ظاهر می شود.

برنامه را تغيير دهيد...

اگر به اشتباه يک برنامه نادرست را انتخاب کرديد:
برنامه را مجدد انتخاب کنيد.  -

گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

... يا لغو کنيد

خنست برنامه هایی با دمای باال: 
شستشوي سرد: Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد.  - 

درماشین لباسشویی قفل می ماند.  
-  Off را انتخاب کنید.

Spin B يا Drain b را انتخاب کنيد.  -
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

تنظيمات تکي
دکمه هاي انتخاب

دما و سرعت چرخش را مي توانيد قبل از آغاز شستشو و همچنني در طي شستشو تغيير دهيد. تاثير اين 
تغييرات بستگي به ميزان پيشرفت برنامه دارد.

درجه دما C O° سانتیگراد
مي توانيد دماي شستشوي مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر دماي شستشو که مي توان انتخاب کرد 

بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.
در مدت زمان  W  آماده می شود

پس از انتخاب برنامه طول مدت آن برنامه منايش داده مي شود. آغاز برنامه را مي توان قبل از اينکه شروع 
شود به تعويق انداخت. W زمان آماده شدن را مي توان بر اساس ساعت تا حد اکثر 24 ساعت )براساس مدل(. 

دکمه W (Ready in) را چندين بار فشار دهيد تا تعداد ساعات مورد نيازتان )h = ساعت( نشان داده شود. 
Start/Pause M انتخاب شروع/توقف.

C )دور در دقیقه( 

مي توانيد سرعت چرخش مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر سرعت چرخشي که مي توان انتخاب کرد 
بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.

همچنني رجوع کنيد به مرور برنامه ها قابليتهاي اضافي  
  v 

(Wash Plus)

افزايش مدت زمان شستشو براي شستشوي بيشتر لباسهاي بسيار کثيف يا 
7 کيلوگرم لباس پنبه اي و رنگي.

 P 
(Prewash)

براي اقالم شستني بسيار کثيف و داراي نسج سفت مثال منسوجات از جنس 
کتان يا پنبه در C 30° پيش شويي کنيد.

 ć 
(Reduced lroning)

فاصله هاي زماني خاص بني چرخشها با تکميل کار پس از آن. چرخش 
نهايي آرام - رطوبت باقيمانده در لباسها کمي افزايش مي يابد.

 K 
(Rinse Plus)

چرخه آبکشي اضافي، زمان شستشوي بيشتر. براي مناطق داراي آب نرم تر 
يا براي بهبود بيشتر نتيجه آبکشي.

Start/Pause M

براي آغاز کردن يا قطع کردن برنامه.
Signal )سيگنال(

حالت سيگنال را آغاز کنيد  .1

حجم را تنظيم کنيد...  .2

* در صورت لزوم بسرعت انتخاب کنيد   

سيگنالهاي دکمه سيگنالهاي اطالعات

جهت

تنظيم حجم * 1 گام به 
راست

تنظيم حجم * تنظیم بر 
روی •

     اطالعات مهم
محافظت از ماشني لباسشويي و اقالم شستني

جيبهاي لباسها را خالي کنيد.  -
اشياء فلزي را برداريد )مانند گيره کاغذ و غيره(.  -

البسه نرم را در کيسه يا تور بشوئيد )لباس زير، پرده، کرست هاي دو بنده(.  -
زيپها و دکمه ها را ببنديد.  -

گرد و خاک داخل جيبها و الي يقه ها را برطرف کنيد.  -
حلقه هاي پرده را جدا کنيد يا پرده را در کيسه/تور قرار دهيد.  -

قبل از شستشو براي اولني بار
هيچ چيز شستني در لباسشويي قرار ندهيد! شير آب را باز کنيد، ماشني را با تقريبا 1 ليتر آب پر کميد و سپس 

يک دوم پيمانه ماده شوينده درون مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه هایی با مقاومت معمولی 
Easy -Care Ç 60°C در دمای 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. و Start/Pause M را بزنيد. در پايان برنامه 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.
شستشو با درجات کثيفي متفاوت

اقالم نو را جداگانه بشوييد
Light پيش شويي نکنيد. سبک

در صورت نياز لکه ها را از قبل خيس کنيد. v (Wash Plus) از قابليتهاي اضافي را انتخاب کنيد.
heavy پیش شستشو.سنگني

میزان وزن برای شسنت
وزن بیش از حد در لباسشویی قرار ندهید

پارچه های پنبه ای و رنگی   7 کیلوگرم  -
3 کیلوگرم پارچه های معمولی    -
پارچه های لطیف، ابریشمی و پشمی  2 کیلوگرم  -

جذب شدن          اقالم شستني هم رنگ را با هم بريزيد
مواد شوينده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل سازنده آنها در مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه 

 Start/Pause M در دمای 30 درجه سانتیگراد قرار داده و دکمه Cottons Ĉ 30°C هایی با مقاومت معمولی
شروع/توقف را انتخاب منایید.بعد از تقريبا 10 دقيقه Start/Pause M را بزنيد. بعد از زمان جذب مورد نياز در 

صورتي که برنامه بايد ادامه يابد يا آن را بايد تغيير دهيد Start/Pause M را مجدد انتخاب کنيد. 

آهار زدن           به لباسها نبايد مواد نرم کننده زد
مقداري مواد آهار تقريبا براي 15 ليتر را طبق دستور کارخانه سازنده آن در آب حل کنيد. انتخاب کننده برنامه. 
را بر روي Rinse/Freshen Up á تنظيم کرده، سرعت چرخش را انتخاب و Start/Pause M را بزنيد. زماني 

که آب وارد شد: محلول آهار را در مخزن I بريزيد.
رنگ کردن/سفيد کردن

در لباسشويي رنگ کردن/سفيد کردن اجنام ندهيد.
  Rinse/Freshen Up á طراوت بخشيدن          با استفاده از برنامه

براي اقالمي که مدت زمان زيادي نگهداري شده اند يا دور انداخته شده بوده اند، براي برطرف منودم چينهاي 
ناشي از تا زدن و نگهداري و براي از بني بردن بوها از اين برنامه مي توانيد استفاده کنيد. براي "طراوت" 

بخشيدن از خوشبوکننده پارچه استفاده کنيد.
محافظت از محيط زيست/ راهکارهاي نگهداري

-  با استفاده از برنامه هاي مشخص از بيشترين ميزان شويندگي بهره ببريد.
بدون نياز به برنامه پيش شستشو به درستي بشوئيد.  -

-  بجای استفاده از Cottons Ĉ 90 °C برنامه Cottons-Stains µ 60 °C را انتخاب کنید. حاصل متیزی 
قابل مقایسه با میزان مصرف بسیار کم انرژی است. 

-  ماده شوينده را بر اساس دستورالعملهاي سازنده و سختي آب اندازه گيري کنيد.
 -  اگر لباسهاي شسته شده پس از آن در خشک کن بطور نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش

(spin) را بر اساس دستورالعملهاي سازنده خشک کن انتخاب کنيد.

ماده شوينده و محصول نگهدارنده را بريزيد

تنظيم بر 
روي •

1 گام به 
راست

انتخاب کنید و 
در این حالت 

نگه دارید

1 گام به 
راست

رها کنيد

نرم کننده لباس ويسکوزيته و حالت دهنده منسوجات را با آب رقيق 
کنيد. مانع از مسدود شدن جريان مي شود. زماني که انتخاب  

Rinse/Freshen Up á باال است از ماده شوينده استفاده نکنيد!

بيرون آوردن اقالم شسته شده
درب ماشني لباسشويي را باز کنيد و لباسها را برداريد.

اگر L (Rinse hold= without final spin) )توقف آبکشي = بدون چرخش 
نهايي( فعال است: انتخاب کننده برنامه را بر روي Drain b یا انتخاب 

سرعت چرخش. گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.
هر گونه شيء خارجي که ممکن است زنگ بزند را خارج کنيد.

بسنت شير آب
برای مدلهای توقف محلولی الزم نیست.

خاموش کردن
انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.

  .........  Cottons Ĉ
   Cottons Stains Plus 

...   منسوجات محکم بافته شده  Cottons Stains µ
  .........  Sensitive K

...........  منسوجاتي که به آساني نگهداري مي شوند  Easy –Care Ç
...................  منسوجات قابل شستشوي نرم  Silk æ

.................   پارچه های قابل شستشو با دست/ماشین  Wool u
Drain b .................  آب آبکشی اگر عالمت L نشان داده شود. 

..................   شستو با دست  Spin B
...   با چرخشهای متوالی به دور خود؛ برای  Rinse/Freshen Up á

مواد قابل شستشو با دست، آهار زدن یا 
مواد »تازه«، به صفحه 6 مراجعه شود

Gentle Spin C ..........   شستشو با دست با حداقل سرعت چرخش
........  منسوجات ريز بافت  Sports Wash *

Super Quick  õ .......  برنامه كوتاه
.......  انواع مختلف اقالم شستنی  Mixed Load à

...........  منسوجات تيره Dark Wash Ä

تنظيم برنامه
براي اطالع از ديگر قابليتها و دکمه 
هاي انتخاب مراجعه کنيد به تنظيمات 
جداگانه، صفحه 5.

Å – 90             Oدما را انتخاب کنيد )Å = سرد(

24h*         W – 1برنامه خامته مي يابد در ... )* براساس مدل(

 L سرعت چرخش را انتخاب کنيد )* براساس مدل( يا
)نگه داشنت آبکشي = بدون چرخش نهايي(

L – 1200*     B

پيشرفت برنامه منايش مي دهد:
شستشو، آبکشي، چرخش، پايان

منایش وضعیت
Q    K    B    –0–

قابليتهاي اضافي صفحه منايشگر/دکمه هاي 
انتخاب

شروع/انتخاب کننده برنامه
توقف

همه دکمه ها حساس هستند 
و بايد آنها را به نرمي فشار 

دهيد!

انتخاب کننده برنامه براي 
روشن و خاموش کردن ماشني 
و براي انتخاب برنامه. به هر دو 

طرف مي توان آن را چرخاند.

M انتخاب شروع/توقف

برنامه ها
برای مشاهده جزئیات برنامه ها به صفحه 7 مراجعه منایید.

دما و سرعت چرخش را مي توان بطور تکي جداي از برنامه انتخابي و 
روند برنامه انتخاب کرد.

3

1

2
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ماشني لباسشويي شما
تبريک مي گوييم! شما يکي از مدرنترين و با کيفيت ترين ماشينهاي 
لباسشويي Bosch را برگزيده اید. ماشينهاي لباسشويي بر اساس 

صرفه جويي در ميزان آب و انرژي رده بندي مي شوند.
هر ماشني لباسشويي که از کارخاجنات ما بيرون مي رود عملکرد درست 

و کامل بودن شرايطش با دقت بررسي مي شود.

خروجی محیطی
این بسته به شیوه ای که به محیط آسیب نرساند دورانداخته می شود.
این دستگاه مطابق دستورالعمل EC/2002/96 اروپا درباره جتهیزات 

الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی مشخص شده است.
این دستورالعمل چارچوبی را برای  استرداد  مطمئن و بازیافت دستگاه 

های ضایعاتی  درسرتاسر اروپا مشخص می مناید. 

صفحه فهرست عناوين 
1 ............................................... مصارف   ■
برنامه های تنظیمی ...................................  2  ■
4  ....................................... بعد از شستشو   ■
5  ......................................... تنظيمات تکي   ■
6   ........................................ اطالعات مهم   ■
7  ....................................... مرور برنامه ها   ■
مراقبت ................................................  8  ■
8  ..................... اطالعات در مورد صفحه منايش   ■
9  .............................................. نگهداري   ■
10 ....................................... چه کنيم اگر...   ■
11  ............................... دستورالعملهاي اميني   ■
11  ...................................... مقادير مصرفي   ■

مصارف
تنها براي مصارف خانگي،  ■

■  براي شستشوي منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشني 
لباسشويي در محلول شوينده،

■  براي کار با آب آشاميدني شيرين و ماد شوينده جتاري موجود 
و محصوالت نگهدارنده اي که براي استفاده در ماشينهاي 

لباسشويي مناسب هستند.

کودکان را در کنار ماشني لباسشويي تنها رها نکنيد!  -  
حيوانات خانگي را دور از ماشني لباسشويي نگه داريد!  -  

آماده سازي
  بر اساس دستورالعملهاي نصب لباسشويي از نصب 

درست آن مطمئن شويد.

لباسشویی را کنترل کنید
ماشني لباسشويي خراب را هرگز روشن نکنيد!  -

با خدمات پشتيباني مشتري متاس بگيريد!  -

شیر آب را باز کنید

دوشاخه برق را به پريز بزنید
تنها با دست خشک!  

تنها دوشاخه را بگيريد!  

I پیش از شستشو: مواد پاک کننده، آهار
2 مراقبتهای محصول: نرم کننده پارچه

II شستشوی اصلی: مواد پاک کننده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه گیر

دسته بندي و قرار دادن اقالم براي شستشو

قبل از شستشو براي اولني بار،
یکبار بدون لباس بشویید. به صفحه 6 مراجعه شود

از دستورالعملهاي محافظتي سازنده پيروي کنيد!
بر اساس اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي احتياط.
بر اساس نوع؛رنگ؛کثيفي و دما.

از دستورات مهم ایمنی پیروی کنید به صفحه 6 مراجعه شود.
اقالم بزرگ و کوچک را درهم براي شستشو در ماشني قرار دهيد! مراقب باشید 
اقالم شستنی بین عایق الستیکی و درب ماشین لباسشویی گیر نکنند.نسازید.

درست بسنجيد:
مقدار لباس براي شستشو، کثيفي، سختي آب )از شرکت آب منطقه خود 
بپرسيد( و دستورالعملهاي سازنده. مدلهاي فاقد محل وارد کردن مواد شوينده 
مايع:ماده شوينده مايع را در درون توزيع کننده مناسب قرار داده و آن را در 
داخل ماشني لباسشويي بگذاريد.

شستشو 

شستشو 

محفظه ماده شوينده

استوانه

بدنه
دستگيره درب

دریچه تعمیرات

پايان برنامه زماني که ...
... دکمه Start/Pause M )آغاز/توقف( چشمک می زند و –0– بر 

روی پنل منایش ظاهر می شود.

برنامه را تغيير دهيد...

اگر به اشتباه يک برنامه نادرست را انتخاب کرديد:
برنامه را مجدد انتخاب کنيد.  -

گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

... يا لغو کنيد

خنست برنامه هایی با دمای باال: 
شستشوي سرد: Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد.  - 

درماشین لباسشویی قفل می ماند.  
-  Off را انتخاب کنید.

Spin B يا Drain b را انتخاب کنيد.  -
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

تنظيمات تکي
دکمه هاي انتخاب

دما و سرعت چرخش را مي توانيد قبل از آغاز شستشو و همچنني در طي شستشو تغيير دهيد. تاثير اين 
تغييرات بستگي به ميزان پيشرفت برنامه دارد.

درجه دما C O° سانتیگراد
مي توانيد دماي شستشوي مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر دماي شستشو که مي توان انتخاب کرد 

بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.
در مدت زمان  W  آماده می شود

پس از انتخاب برنامه طول مدت آن برنامه منايش داده مي شود. آغاز برنامه را مي توان قبل از اينکه شروع 
شود به تعويق انداخت. W زمان آماده شدن را مي توان بر اساس ساعت تا حد اکثر 24 ساعت )براساس مدل(. 

دکمه W (Ready in) را چندين بار فشار دهيد تا تعداد ساعات مورد نيازتان )h = ساعت( نشان داده شود. 
Start/Pause M انتخاب شروع/توقف.

C )دور در دقیقه( 

مي توانيد سرعت چرخش مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر سرعت چرخشي که مي توان انتخاب کرد 
بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.

همچنني رجوع کنيد به مرور برنامه ها قابليتهاي اضافي  
  v 

(Wash Plus)

افزايش مدت زمان شستشو براي شستشوي بيشتر لباسهاي بسيار کثيف يا 
7 کيلوگرم لباس پنبه اي و رنگي.

 P 
(Prewash)

براي اقالم شستني بسيار کثيف و داراي نسج سفت مثال منسوجات از جنس 
کتان يا پنبه در C 30° پيش شويي کنيد.

 ć 
(Reduced lroning)

فاصله هاي زماني خاص بني چرخشها با تکميل کار پس از آن. چرخش 
نهايي آرام - رطوبت باقيمانده در لباسها کمي افزايش مي يابد.

 K 
(Rinse Plus)

چرخه آبکشي اضافي، زمان شستشوي بيشتر. براي مناطق داراي آب نرم تر 
يا براي بهبود بيشتر نتيجه آبکشي.

Start/Pause M

براي آغاز کردن يا قطع کردن برنامه.
Signal )سيگنال(

حالت سيگنال را آغاز کنيد  .1

حجم را تنظيم کنيد...  .2

* در صورت لزوم بسرعت انتخاب کنيد   

سيگنالهاي دکمه سيگنالهاي اطالعات

جهت

تنظيم حجم * 1 گام به 
راست

تنظيم حجم * تنظیم بر 
روی •

     اطالعات مهم
محافظت از ماشني لباسشويي و اقالم شستني

جيبهاي لباسها را خالي کنيد.  -
اشياء فلزي را برداريد )مانند گيره کاغذ و غيره(.  -

البسه نرم را در کيسه يا تور بشوئيد )لباس زير، پرده، کرست هاي دو بنده(.  -
زيپها و دکمه ها را ببنديد.  -

گرد و خاک داخل جيبها و الي يقه ها را برطرف کنيد.  -
حلقه هاي پرده را جدا کنيد يا پرده را در کيسه/تور قرار دهيد.  -

قبل از شستشو براي اولني بار
هيچ چيز شستني در لباسشويي قرار ندهيد! شير آب را باز کنيد، ماشني را با تقريبا 1 ليتر آب پر کميد و سپس 

يک دوم پيمانه ماده شوينده درون مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه هایی با مقاومت معمولی 
Easy -Care Ç 60°C در دمای 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. و Start/Pause M را بزنيد. در پايان برنامه 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.
شستشو با درجات کثيفي متفاوت

اقالم نو را جداگانه بشوييد
Light پيش شويي نکنيد. سبک

در صورت نياز لکه ها را از قبل خيس کنيد. v (Wash Plus) از قابليتهاي اضافي را انتخاب کنيد.
heavy پیش شستشو.سنگني

میزان وزن برای شسنت
وزن بیش از حد در لباسشویی قرار ندهید

پارچه های پنبه ای و رنگی   7 کیلوگرم  -
3 کیلوگرم پارچه های معمولی    -
پارچه های لطیف، ابریشمی و پشمی  2 کیلوگرم  -

جذب شدن          اقالم شستني هم رنگ را با هم بريزيد
مواد شوينده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل سازنده آنها در مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه 

 Start/Pause M در دمای 30 درجه سانتیگراد قرار داده و دکمه Cottons Ĉ 30°C هایی با مقاومت معمولی
شروع/توقف را انتخاب منایید.بعد از تقريبا 10 دقيقه Start/Pause M را بزنيد. بعد از زمان جذب مورد نياز در 

صورتي که برنامه بايد ادامه يابد يا آن را بايد تغيير دهيد Start/Pause M را مجدد انتخاب کنيد. 

آهار زدن           به لباسها نبايد مواد نرم کننده زد
مقداري مواد آهار تقريبا براي 15 ليتر را طبق دستور کارخانه سازنده آن در آب حل کنيد. انتخاب کننده برنامه. 
را بر روي Rinse/Freshen Up á تنظيم کرده، سرعت چرخش را انتخاب و Start/Pause M را بزنيد. زماني 

که آب وارد شد: محلول آهار را در مخزن I بريزيد.
رنگ کردن/سفيد کردن

در لباسشويي رنگ کردن/سفيد کردن اجنام ندهيد.
  Rinse/Freshen Up á طراوت بخشيدن          با استفاده از برنامه

براي اقالمي که مدت زمان زيادي نگهداري شده اند يا دور انداخته شده بوده اند، براي برطرف منودم چينهاي 
ناشي از تا زدن و نگهداري و براي از بني بردن بوها از اين برنامه مي توانيد استفاده کنيد. براي "طراوت" 

بخشيدن از خوشبوکننده پارچه استفاده کنيد.
محافظت از محيط زيست/ راهکارهاي نگهداري

-  با استفاده از برنامه هاي مشخص از بيشترين ميزان شويندگي بهره ببريد.
بدون نياز به برنامه پيش شستشو به درستي بشوئيد.  -

-  بجای استفاده از Cottons Ĉ 90 °C برنامه Cottons-Stains µ 60 °C را انتخاب کنید. حاصل متیزی 
قابل مقایسه با میزان مصرف بسیار کم انرژی است. 

-  ماده شوينده را بر اساس دستورالعملهاي سازنده و سختي آب اندازه گيري کنيد.
 -  اگر لباسهاي شسته شده پس از آن در خشک کن بطور نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش

(spin) را بر اساس دستورالعملهاي سازنده خشک کن انتخاب کنيد.

ماده شوينده و محصول نگهدارنده را بريزيد

تنظيم بر 
روي •

1 گام به 
راست

انتخاب کنید و 
در این حالت 

نگه دارید

1 گام به 
راست

رها کنيد

نرم کننده لباس ويسکوزيته و حالت دهنده منسوجات را با آب رقيق 
کنيد. مانع از مسدود شدن جريان مي شود. زماني که انتخاب  

Rinse/Freshen Up á باال است از ماده شوينده استفاده نکنيد!

بيرون آوردن اقالم شسته شده
درب ماشني لباسشويي را باز کنيد و لباسها را برداريد.

اگر L (Rinse hold= without final spin) )توقف آبکشي = بدون چرخش 
نهايي( فعال است: انتخاب کننده برنامه را بر روي Drain b یا انتخاب 

سرعت چرخش. گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.
هر گونه شيء خارجي که ممکن است زنگ بزند را خارج کنيد.

بسنت شير آب
برای مدلهای توقف محلولی الزم نیست.

خاموش کردن
انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.

  .........  Cottons Ĉ
   Cottons Stains Plus 

...   منسوجات محکم بافته شده  Cottons Stains µ
  .........  Sensitive K

...........  منسوجاتي که به آساني نگهداري مي شوند  Easy –Care Ç
...................  منسوجات قابل شستشوي نرم  Silk æ

.................   پارچه های قابل شستشو با دست/ماشین  Wool u
Drain b .................  آب آبکشی اگر عالمت L نشان داده شود. 

..................   شستو با دست  Spin B
...   با چرخشهای متوالی به دور خود؛ برای  Rinse/Freshen Up á

مواد قابل شستشو با دست، آهار زدن یا 
مواد »تازه«، به صفحه 6 مراجعه شود

Gentle Spin C ..........   شستشو با دست با حداقل سرعت چرخش
........  منسوجات ريز بافت  Sports Wash *

Super Quick  õ .......  برنامه كوتاه
.......  انواع مختلف اقالم شستنی  Mixed Load à

...........  منسوجات تيره Dark Wash Ä

تنظيم برنامه
براي اطالع از ديگر قابليتها و دکمه 
هاي انتخاب مراجعه کنيد به تنظيمات 
جداگانه، صفحه 5.

Å – 90             Oدما را انتخاب کنيد )Å = سرد(

24h*         W – 1برنامه خامته مي يابد در ... )* براساس مدل(

 L سرعت چرخش را انتخاب کنيد )* براساس مدل( يا
)نگه داشنت آبکشي = بدون چرخش نهايي(

L – 1200*     B

پيشرفت برنامه منايش مي دهد:
شستشو، آبکشي، چرخش، پايان

منایش وضعیت
Q    K    B    –0–

قابليتهاي اضافي صفحه منايشگر/دکمه هاي 
انتخاب

شروع/انتخاب کننده برنامه
توقف

همه دکمه ها حساس هستند 
و بايد آنها را به نرمي فشار 

دهيد!

انتخاب کننده برنامه براي 
روشن و خاموش کردن ماشني 
و براي انتخاب برنامه. به هر دو 

طرف مي توان آن را چرخاند.

M انتخاب شروع/توقف

برنامه ها
برای مشاهده جزئیات برنامه ها به صفحه 7 مراجعه منایید.

دما و سرعت چرخش را مي توان بطور تکي جداي از برنامه انتخابي و 
روند برنامه انتخاب کرد.

3

1

2



123456

ماشني لباسشويي شما
تبريک مي گوييم! شما يکي از مدرنترين و با کيفيت ترين ماشينهاي 
لباسشويي Bosch را برگزيده اید. ماشينهاي لباسشويي بر اساس 

صرفه جويي در ميزان آب و انرژي رده بندي مي شوند.
هر ماشني لباسشويي که از کارخاجنات ما بيرون مي رود عملکرد درست 

و کامل بودن شرايطش با دقت بررسي مي شود.

خروجی محیطی
این بسته به شیوه ای که به محیط آسیب نرساند دورانداخته می شود.
این دستگاه مطابق دستورالعمل EC/2002/96 اروپا درباره جتهیزات 

الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی مشخص شده است.
این دستورالعمل چارچوبی را برای  استرداد  مطمئن و بازیافت دستگاه 

های ضایعاتی  درسرتاسر اروپا مشخص می مناید. 

صفحه فهرست عناوين 
1 ............................................... مصارف   ■
برنامه های تنظیمی ...................................  2  ■
4  ....................................... بعد از شستشو   ■
5  ......................................... تنظيمات تکي   ■
6   ........................................ اطالعات مهم   ■
7  ....................................... مرور برنامه ها   ■
مراقبت ................................................  8  ■
8  ..................... اطالعات در مورد صفحه منايش   ■
9  .............................................. نگهداري   ■
10 ....................................... چه کنيم اگر...   ■
11  ............................... دستورالعملهاي اميني   ■
11  ...................................... مقادير مصرفي   ■

مصارف
تنها براي مصارف خانگي،  ■

■  براي شستشوي منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشني 
لباسشويي در محلول شوينده،

■  براي کار با آب آشاميدني شيرين و ماد شوينده جتاري موجود 
و محصوالت نگهدارنده اي که براي استفاده در ماشينهاي 

لباسشويي مناسب هستند.

کودکان را در کنار ماشني لباسشويي تنها رها نکنيد!  -  
حيوانات خانگي را دور از ماشني لباسشويي نگه داريد!  -  

آماده سازي
  بر اساس دستورالعملهاي نصب لباسشويي از نصب 

درست آن مطمئن شويد.

لباسشویی را کنترل کنید
ماشني لباسشويي خراب را هرگز روشن نکنيد!  -

با خدمات پشتيباني مشتري متاس بگيريد!  -

شیر آب را باز کنید

دوشاخه برق را به پريز بزنید
تنها با دست خشک!  

تنها دوشاخه را بگيريد!  

I پیش از شستشو: مواد پاک کننده، آهار
2 مراقبتهای محصول: نرم کننده پارچه

II شستشوی اصلی: مواد پاک کننده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه گیر

دسته بندي و قرار دادن اقالم براي شستشو

قبل از شستشو براي اولني بار،
یکبار بدون لباس بشویید. به صفحه 6 مراجعه شود

از دستورالعملهاي محافظتي سازنده پيروي کنيد!
بر اساس اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي احتياط.
بر اساس نوع؛رنگ؛کثيفي و دما.

از دستورات مهم ایمنی پیروی کنید به صفحه 6 مراجعه شود.
اقالم بزرگ و کوچک را درهم براي شستشو در ماشني قرار دهيد! مراقب باشید 
اقالم شستنی بین عایق الستیکی و درب ماشین لباسشویی گیر نکنند.نسازید.

درست بسنجيد:
مقدار لباس براي شستشو، کثيفي، سختي آب )از شرکت آب منطقه خود 
بپرسيد( و دستورالعملهاي سازنده. مدلهاي فاقد محل وارد کردن مواد شوينده 
مايع:ماده شوينده مايع را در درون توزيع کننده مناسب قرار داده و آن را در 
داخل ماشني لباسشويي بگذاريد.

شستشو 

شستشو 

محفظه ماده شوينده

استوانه

بدنه
دستگيره درب

دریچه تعمیرات

پايان برنامه زماني که ...
... دکمه Start/Pause M )آغاز/توقف( چشمک می زند و –0– بر 

روی پنل منایش ظاهر می شود.

برنامه را تغيير دهيد...

اگر به اشتباه يک برنامه نادرست را انتخاب کرديد:
برنامه را مجدد انتخاب کنيد.  -

گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

... يا لغو کنيد

خنست برنامه هایی با دمای باال: 
شستشوي سرد: Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد.  - 

درماشین لباسشویی قفل می ماند.  
-  Off را انتخاب کنید.

Spin B يا Drain b را انتخاب کنيد.  -
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.  -

تنظيمات تکي
دکمه هاي انتخاب

دما و سرعت چرخش را مي توانيد قبل از آغاز شستشو و همچنني در طي شستشو تغيير دهيد. تاثير اين 
تغييرات بستگي به ميزان پيشرفت برنامه دارد.

درجه دما C O° سانتیگراد
مي توانيد دماي شستشوي مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر دماي شستشو که مي توان انتخاب کرد 

بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.
در مدت زمان  W  آماده می شود

پس از انتخاب برنامه طول مدت آن برنامه منايش داده مي شود. آغاز برنامه را مي توان قبل از اينکه شروع 
شود به تعويق انداخت. W زمان آماده شدن را مي توان بر اساس ساعت تا حد اکثر 24 ساعت )براساس مدل(. 

دکمه W (Ready in) را چندين بار فشار دهيد تا تعداد ساعات مورد نيازتان )h = ساعت( نشان داده شود. 
Start/Pause M انتخاب شروع/توقف.

C )دور در دقیقه( 

مي توانيد سرعت چرخش مشخص شده را تغيير دهيد. حداکثر سرعت چرخشي که مي توان انتخاب کرد 
بستگي به برنامه تنظيم شده دارد.

همچنني رجوع کنيد به مرور برنامه ها قابليتهاي اضافي  
  v 

(Wash Plus)

افزايش مدت زمان شستشو براي شستشوي بيشتر لباسهاي بسيار کثيف يا 
7 کيلوگرم لباس پنبه اي و رنگي.

 P 
(Prewash)

براي اقالم شستني بسيار کثيف و داراي نسج سفت مثال منسوجات از جنس 
کتان يا پنبه در C 30° پيش شويي کنيد.

 ć 
(Reduced lroning)

فاصله هاي زماني خاص بني چرخشها با تکميل کار پس از آن. چرخش 
نهايي آرام - رطوبت باقيمانده در لباسها کمي افزايش مي يابد.

 K 
(Rinse Plus)

چرخه آبکشي اضافي، زمان شستشوي بيشتر. براي مناطق داراي آب نرم تر 
يا براي بهبود بيشتر نتيجه آبکشي.

Start/Pause M

براي آغاز کردن يا قطع کردن برنامه.
Signal )سيگنال(

حالت سيگنال را آغاز کنيد  .1

حجم را تنظيم کنيد...  .2

* در صورت لزوم بسرعت انتخاب کنيد   

سيگنالهاي دکمه سيگنالهاي اطالعات

جهت

تنظيم حجم * 1 گام به 
راست

تنظيم حجم * تنظیم بر 
روی •

     اطالعات مهم
محافظت از ماشني لباسشويي و اقالم شستني

جيبهاي لباسها را خالي کنيد.  -
اشياء فلزي را برداريد )مانند گيره کاغذ و غيره(.  -

البسه نرم را در کيسه يا تور بشوئيد )لباس زير، پرده، کرست هاي دو بنده(.  -
زيپها و دکمه ها را ببنديد.  -

گرد و خاک داخل جيبها و الي يقه ها را برطرف کنيد.  -
حلقه هاي پرده را جدا کنيد يا پرده را در کيسه/تور قرار دهيد.  -

قبل از شستشو براي اولني بار
هيچ چيز شستني در لباسشويي قرار ندهيد! شير آب را باز کنيد، ماشني را با تقريبا 1 ليتر آب پر کميد و سپس 

يک دوم پيمانه ماده شوينده درون مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه هایی با مقاومت معمولی 
Easy -Care Ç 60°C در دمای 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. و Start/Pause M را بزنيد. در پايان برنامه 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.
شستشو با درجات کثيفي متفاوت

اقالم نو را جداگانه بشوييد
Light پيش شويي نکنيد. سبک

در صورت نياز لکه ها را از قبل خيس کنيد. v (Wash Plus) از قابليتهاي اضافي را انتخاب کنيد.
heavy پیش شستشو.سنگني

میزان وزن برای شسنت
وزن بیش از حد در لباسشویی قرار ندهید

پارچه های پنبه ای و رنگی   7 کیلوگرم  -
3 کیلوگرم پارچه های معمولی    -
پارچه های لطیف، ابریشمی و پشمی  2 کیلوگرم  -

جذب شدن          اقالم شستني هم رنگ را با هم بريزيد
مواد شوينده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل سازنده آنها در مخزن II بريزيد. انتخابگر برنامه را برای پارچه 

 Start/Pause M در دمای 30 درجه سانتیگراد قرار داده و دکمه Cottons Ĉ 30°C هایی با مقاومت معمولی
شروع/توقف را انتخاب منایید.بعد از تقريبا 10 دقيقه Start/Pause M را بزنيد. بعد از زمان جذب مورد نياز در 

صورتي که برنامه بايد ادامه يابد يا آن را بايد تغيير دهيد Start/Pause M را مجدد انتخاب کنيد. 

آهار زدن           به لباسها نبايد مواد نرم کننده زد
مقداري مواد آهار تقريبا براي 15 ليتر را طبق دستور کارخانه سازنده آن در آب حل کنيد. انتخاب کننده برنامه. 
را بر روي Rinse/Freshen Up á تنظيم کرده، سرعت چرخش را انتخاب و Start/Pause M را بزنيد. زماني 

که آب وارد شد: محلول آهار را در مخزن I بريزيد.
رنگ کردن/سفيد کردن

در لباسشويي رنگ کردن/سفيد کردن اجنام ندهيد.
  Rinse/Freshen Up á طراوت بخشيدن          با استفاده از برنامه

براي اقالمي که مدت زمان زيادي نگهداري شده اند يا دور انداخته شده بوده اند، براي برطرف منودم چينهاي 
ناشي از تا زدن و نگهداري و براي از بني بردن بوها از اين برنامه مي توانيد استفاده کنيد. براي "طراوت" 

بخشيدن از خوشبوکننده پارچه استفاده کنيد.
محافظت از محيط زيست/ راهکارهاي نگهداري

-  با استفاده از برنامه هاي مشخص از بيشترين ميزان شويندگي بهره ببريد.
بدون نياز به برنامه پيش شستشو به درستي بشوئيد.  -

-  بجای استفاده از Cottons Ĉ 90 °C برنامه Cottons-Stains µ 60 °C را انتخاب کنید. حاصل متیزی 
قابل مقایسه با میزان مصرف بسیار کم انرژی است. 

-  ماده شوينده را بر اساس دستورالعملهاي سازنده و سختي آب اندازه گيري کنيد.
 -  اگر لباسهاي شسته شده پس از آن در خشک کن بطور نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش

(spin) را بر اساس دستورالعملهاي سازنده خشک کن انتخاب کنيد.

ماده شوينده و محصول نگهدارنده را بريزيد

تنظيم بر 
روي •

1 گام به 
راست

انتخاب کنید و 
در این حالت 

نگه دارید

1 گام به 
راست

رها کنيد

نرم کننده لباس ويسکوزيته و حالت دهنده منسوجات را با آب رقيق 
کنيد. مانع از مسدود شدن جريان مي شود. زماني که انتخاب  

Rinse/Freshen Up á باال است از ماده شوينده استفاده نکنيد!

بيرون آوردن اقالم شسته شده
درب ماشني لباسشويي را باز کنيد و لباسها را برداريد.

اگر L (Rinse hold= without final spin) )توقف آبکشي = بدون چرخش 
نهايي( فعال است: انتخاب کننده برنامه را بر روي Drain b یا انتخاب 

سرعت چرخش. گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد.
هر گونه شيء خارجي که ممکن است زنگ بزند را خارج کنيد.

بسنت شير آب
برای مدلهای توقف محلولی الزم نیست.

خاموش کردن
انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد.

  .........  Cottons Ĉ
   Cottons Stains Plus 

...   منسوجات محکم بافته شده  Cottons Stains µ
  .........  Sensitive K

...........  منسوجاتي که به آساني نگهداري مي شوند  Easy –Care Ç
...................  منسوجات قابل شستشوي نرم  Silk æ

.................   پارچه های قابل شستشو با دست/ماشین  Wool u
Drain b .................  آب آبکشی اگر عالمت L نشان داده شود. 

..................   شستو با دست  Spin B
...   با چرخشهای متوالی به دور خود؛ برای  Rinse/Freshen Up á

مواد قابل شستشو با دست، آهار زدن یا 
مواد »تازه«، به صفحه 6 مراجعه شود

Gentle Spin C ..........   شستشو با دست با حداقل سرعت چرخش
........  منسوجات ريز بافت  Sports Wash *

Super Quick  õ .......  برنامه كوتاه
.......  انواع مختلف اقالم شستنی  Mixed Load à

...........  منسوجات تيره Dark Wash Ä

تنظيم برنامه
براي اطالع از ديگر قابليتها و دکمه 
هاي انتخاب مراجعه کنيد به تنظيمات 
جداگانه، صفحه 5.

Å – 90             Oدما را انتخاب کنيد )Å = سرد(

24h*         W – 1برنامه خامته مي يابد در ... )* براساس مدل(

 L سرعت چرخش را انتخاب کنيد )* براساس مدل( يا
)نگه داشنت آبکشي = بدون چرخش نهايي(

L – 1200*     B

پيشرفت برنامه منايش مي دهد:
شستشو، آبکشي، چرخش، پايان

منایش وضعیت
Q    K    B    –0–

قابليتهاي اضافي صفحه منايشگر/دکمه هاي 
انتخاب

شروع/انتخاب کننده برنامه
توقف

همه دکمه ها حساس هستند 
و بايد آنها را به نرمي فشار 

دهيد!

انتخاب کننده برنامه براي 
روشن و خاموش کردن ماشني 
و براي انتخاب برنامه. به هر دو 

طرف مي توان آن را چرخاند.

M انتخاب شروع/توقف

برنامه ها
برای مشاهده جزئیات برنامه ها به صفحه 7 مراجعه منایید.

دما و سرعت چرخش را مي توان بطور تکي جداي از برنامه انتخابي و 
روند برنامه انتخاب کرد.

3

1

2
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همچنین مراجعه کنيد به صفحه 6 مرور برنامه ها 
گزینه ها؛ اطالعاتنوع شسنتحداکثرC°برنامه ها

Cottons ĈÅ–90 °C

 7
کیلوگرم*

پارچه هاي بافته شده محکم، پارچه هاي مقاوم در 
برابر حرارت که از جنس پنبه يا کتان هستند.

v Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls Cottons – Stains Plus 

Å–60 °C
Cottons – Stains µ

Sensitive K
v Wash Plus, P Prewash, K Rinse Puls

براي پوست حساس، چرخه شستشو طوالني تر در دماي 
انتخاب شده، سطح باالتر آب و چرخه طوالني تر آبکشي 

 Easy  – Care  Ç Å–60 °C

 3
کیلوگرم

براي پارچه هاي با مقاومت معمولي از جنس پنبه، 
کتان، مركب از مواد مصنوعي و يا پارچه هاي مختلط

v Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls

Mixed Load à Å–40 °C پارچه هاي جنس پنبه و پارچه هاي داراي مقاومت
معمولي

v Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls
انواع مختلف اقالم شستني را با يکديگر مي توان شست

Dark Wash Ä Å–40 °C پارچه هاي تيره از جنس پنبه و پارچه هاي تيره
داراي مقاومت معمولي

v Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls
آبکشي و چرخش نهايي کمتر

Silk æ Å–30 °C

 2
کیلوگرم 

براي پارچه هاي نرم و قابل شستشو مثال از جنس 
ابريشم، ساتن، پارچه های ترکیبی یا مرکب از مواد 

مصنوعی )مانند پرده(
v Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls

تنها براي چرخش کوتاه مدت بني دوره هاي آبکشي

Wool u Å–40 °C پشم يا پارچه هاي داراي درصد زياد پشم قابل
شستشو با دست يا ماشني

همچنني مناسب براي ابريشم قابل شستشو با دست؛
آبکشي و چرخش نهايي 

Sports Wash * Å–40 °Cپارچه هاي لباس بيرونv Wash Plus, P Prewash, ć Reduced lroning, K Rinse Puls

Super Quick  õ Å–40 °C
منسوجات درست شده از پنبه و مسوجات مقاومت 

معمولی، کتان، مركب از مواد مصنوعي و يا پارچه 
هاي مختلط

برنامه کوتاه مدت تقريبا 15 دقيقه اي مناسب براي طراوت 
بخشيدن

Rinse/Freshen Up á, Spin B, Drain b, Gentle Spin Cبرنامه های اضافی

i  برنامه ها براي پارچه هايي که کمتر کثيف هستند کنترل زمان دارند. اگر پارچه ها زياد کثيف هستند، بار ماشني را کم کنيد يا قابليتهاي اضافي مانند v (Wash Plus) را 
انتخاب کنيد. در برنامه هاي بدون پيش شستشو - در مخزن II بريزيد، برنامه هاي داراي پيش شستشو- مواد شوينده را بني مخزنهاي I و II تقسيم کنيد. 

در صورتی که بیش از 7 کیلوگرم البسه پنبه ای و رنگی را شستشو می کنید گزینه v (Wash Plus) را انتخاب کنید.  *

برای اطالعات بیشتر و انتخاب محصوالت به وب سایت ما مراجعه کنید: 
 http://www.bosch.com 

یا با مراکز پشتیبانی و خدمات مشتری ما متاس بگیرید. 

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl- Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

 WAE2446XME /...
 8702
 9000  244 433
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احتياط
محفظه ماشني، صفحه کنترل
با پارچه نرم و مرطوب پاک کنيد.  -

از مواد شوينده ساينده استفاده نکنيد.  -
فورا لباسها را بيرون آورده و باقيمانده ماده متيز کننده را پاک کنيد.  -

ماشني لباسشويي را با آب پاش متيز نکنيد.  -

کشوي مواد شوينده را متیز کنید ...
... در صورتي که داراي رسوبات ماده شوينده يا نرم کننده است. 

بيرون بکشيد، زبانه را رها کنيد و کامال مخزن را در بياوريد. 1.

درپوش را بردارید.2.

با آب متیز کرده و آن را خشک کنید.3.

درپوش را بسته و قفل منایید )سيلندر را به پني هادي وصل کنيد(. 4.

کشوي ماده شوينده را وارد کنيد. 5.

کشوي ماده شوينده را باز رها کنيد تا آب باقيمانده بتواند خشک شود.

استوانه ماشني
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده کنيد و از براده هاي فوالد براي متيز کردن استفاده نکنيد.

در ماشني اقالم شستني نگذاريد! جرم زدايي 
مطابق با دستورالعملهای سازنده  حجم لباسها برای شستشو را کاهش دهید، 

الزم نیست برای مقدار ماده پاک کننده هم اجنام دهید.

اطالعات در صفحه منايش   به مدل لباسشويي بستگي دارد
F:16.در ماشني لباسشويي را درست ببنديد. ممکن است لباس گير کرده باشد

F:17 شير آب را باز کنيد، شلنگ تامني آب پيچ خورده است؛
فيلتر را متيز کنيد )صفحه 9(؛ فشار آب خيلي کم است.

F:18.پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(؛ لوله خروجي/شلنگ ختليه مسدود شده است

F:21!كف لباسشويي از آب پر است، ماشني چکه مي کند. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

F:23!خطاي موتور. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

نگهداري
پمپ محلول شوينده

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد، دوشاخه را بکشيد.

دريچه تعميرات را باز کرده و آن را دريياوريد.1.

.2
برای مدلهایی با شیلنگ زهکشی:

شیلنگ زهکشی را از گیره خارج کرده  و از محل بیرون بکشید. 
درپوش را باز کنيد و اجازه دهيد تا محلول شوينده بيرون بريزد. 

درپوش شیلنگ را ببندید و شیلنگ زهکشی را به گیره متصل منایید.

*2
برای مدلهای فاقد شیلنگ زهکشی:

 زمانی که محلول ماده پاک کننده شروع به خارج شدن می کند، با دقت در پوش 
پمپ را باز کنید.

زمانیکه دریچه تعمیر نیمه پر است،
درپوش پمپ را بپیچانید تا دریچه تعمیر ختلیه شود.

این مراحل را تا زمانی که همه محلول ماده پاک کننده خارج نشده ، تکرار کنید.
با دقت درپوش پمپ را باز کنید. )آب باقیمانده(.3.

 درپوش پمپ داخلی و محفظه پمپ را متیز کنید )پروانه فن داخل پمپ 4.
محلول ماده شوینده باید بچرخد(.

مچددا درپوش پمپ را وارد کنید و بپیچانید.5.

دريچه تعميرات را وارد کرده و ببنديد.6.

براي جلوگيري از اينکه مايع شوينده مصرف نشده در شستشوي بعدي داخل خروجي نشود: 
1 ليتر آب به درون مخزن II بريزيد و برنامه Drain b را آغاز کنيد.

فیلتر های ذخیره آب
    خطر برق گرفتگي!   دستگاه ضد آب را در آب فرو نکنيد 
)چون داراي شير الکتريکي است(. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

فشار آب در شلنگ تامني را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد!

هر برنامه اي )بجز Spin B/Drain b( را انتخاب کنيد.
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد. تقريبا 40 ثانيه برنامه را رها کنيد.

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد. دوشاخه برق را بکشيد.
شیلنگ را از شیر جدا کنید.

فیلتر را با یک برس نرم متیز کنید.
 بر اساس مدل، شیلنگ را از عقب دستگاه  خارج کرده  و فیلتر را 

متیز منایید.

شیلنگ را مجدد وصل کنید و دقت کنید که نشتی نداشته باشد.8

چه کنيم اگر...
- شلنگ ختليه را بدرستي نصب کرده يا تعويض کنيد. آب بيرون مي ريزد.

- پيچهاي شلنگ تامني آب را محکم کنيد.
آب به داخل جريان ندارد.

ماده شوينده به داخل شسته مني 
شود.

Start/Pause M انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نيست؟  -

فيلتر مسدود است؟ فيلتر را متيز کنيد  )صفحه 9(.  -
شلنگ تامني آب پيچ خورده يا خم شده است؟  -

درب ماشني لباسشويي را مني 
توان باز کرد.

عملکرد اميني فعال است. تقريبا 2 دقيقه صبر کنيد.   -
L (Rinse Hold = without final spin) انتخاب شده است؟  -

Start/Pause M انتخاب شده است؟برنامه شروع مني شود.  -
در ماشني لباسشويي بسته است؟  -

پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(.محلول شوينده دفع مني شود.  -
شير خروجي و يا شلنگ ختليه را متيز کنيد.  -

اقالم بزرگ و کوچک را طوری توزیع کنید که تعادل برقرار شود. البسه شستنی درست منی چرخد.  -

چرخش چندين بار بکار افتاده 
است.

-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 
تصحيح مي کند.

مشکلي رخ نداده است - آب پايني تر از محل قابل رويت است.آب در استوانه قابل روئیت نیست.  -

آب باقیمانده در محفظه  برای 
مواد نگه دارنده.

بدون خطا - مواد نگهدارنده تاثیر مخرب ندارند.  -

در ماشین لباسشویی بو ایجاد 
شده است.

-  برنامه Cottons Ĉ 90 ºC را بدون قرار دادن لباس در ماشني 
لباسشويي اجرا کنيد.

از مواد شوينده استاندارد استفاده کنيد.  
از کشوي مواد شوينده کف بيرون 

مي آيد.
-  مقدار زيادي مواد شوينده ريخته ايد؟ 

  1 قاشق غذاخوري مطبوع کننده پارچه را با نيم ليتر آب مخلوط کنيد و 
در مخزن II کشوي مواد شوينده بريزيد.

در دوره شستشوي بعدي ميزان ماده شوينده را کاهش دهيد.  -
ماشین لباسشویی در حال کار 

کردن می لرزد.
آیا پایه های ماشین درست محکم شده است؟  -

پایه های ماشین را محکم کنید )دستورالعملهای نصب(.  
آیا لوازم نگهدارنده حمل برداشته شده اند؟  -

  لوازم نگهدارنده حمل را از ماشین لباسشویی جدا کنید )دستورالعملهای نصب(.
ć (Reduced Ironing) انتخاب شده است )صفحه 5(؟اثر چرخش رضایت بخش نباشد.  -

صفحه منايش/چراغها زماني که 
ماشني لباسشويي روشن است 

عمل مني کنند.

برق قطع است؟   -
فيوز پريده است؟روشن کنيد/فيوز را عوض کنيد.  -

اگر خطا مرتب اتفاق مي افتد، با خدمات مشتري متاس بگيريد.  -
مدت برنامه بيش از حد معمول 

است.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 

با تکرار توزيع اقالم تصحيح مي کند.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص کف فعال است - یک چرخه 

آبکشی آغاز می شود.
باقيمانده ماده شوينده در 

لباسهاي شسته شده.
-  برخي مواقع مواد شوينده عاري از فسفات داراي رسوبات غير قابل حل 

شدن در آب هستند.
-  Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد يا پس از خشک شدن لباسها 

را برس بکشيد.
در صورتي که خطا برطرف مني شود يا نياز به تعمير است: 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد و دوشاخه را بکشيد.  -
شير آب را ببنديد و با خدمات مشتري متاس بگيريد )دستورالعملهاي نصب(.  -

     دستورالعملهاي اميني
-  دفترچه هاي نصب و استفاده و همه اطالعات همراه ماشني لباسشويي را مطالعه کنيد و از آنها پيروي مناييد.

اين مطالب را براي استفاده هاي آتي نگهداري کنيد.   -
هرگز دوشاخه را با کشيدن کابل برق خارج نکنيد!خطر برق گرفتگي  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزنيد يا آن را از برق نکشيد.  -
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.خطر جراحت و آسيب  -

در هنگام ختليه محلول ماده شوينده داغ مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

روي درب ماشني لباسشويي که باز است تکيه ندهيد.  -
در صورتي که استوانه هنوز مي چرخد به آن دست نزنيد.  -

-  مواد شوينده و محصوالت نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت
-  کارتن، فيلمهاي پالستيکي و قطعات بسته بندي را در دسترس کودکان خطر خفگي

قرار ندهيد.
کابل وسایل الکتریکی اضافی را از برق بکشید.خطر مرگ  -

كابل اصلي برق را بريده و همراه با دوشاخه دور بريزيد.  -
درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد.  -

  اين کار مانع از بسته شدن درب بر روي بچه هايي مي شود که ممکن 
است خود را در آن خفه کنند.

-  در اثر مواد شوينده حاوي حاللها بوجود مي آيد مثال لکه برها و مواد پيش خطر انفجار
شوينده داراي حالل نفتا ممکن است در اثر ورود به ماشني لباسشويي 

ايجاد انفجار کنند. از قبل اقالم شستني را با دست آبکشي کنيد.

مقادیر مصرفی
قابلیتهای برنامه

اضافی
طول برنامه**آب**جریان**بار

Cottons Ĉ 40 ºC*v (Wash Plus)2:30 ساعت60 لیتر0.65 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 60 ºC-1:35 ساعت70 لیتر1.20 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

Cottons – Stains µ 60 ºC*v (Wash Plus)2:36 ساعت49 لیتر1.19 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 90 ºCv (Wash Plus)2:33 ساعت75 لیتر2.00 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

 Easy –Care Ç 40 ºC*v (Wash Plus)1:24 ساعت50 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
  Easy –Care Ç 40 ºC

 Super همچنین بصورت(
Quick در دسترس است(

00:55 ساعت40 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم-

Mixed Load à-00:50 ساعت37 لیتر0.60 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
Silk æ 30 ºC-00:32 ساعت34 لیتر0.25 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم

Wool u 30 ºC*-00:40 ساعت30 لیتر0.15 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم
 *  تنظیمات برنامه با گزینه v (Wash Plus) و حداکثر سرعت برای آزمایش مطابق با یا منطبق بر استانداردهای

EN 60 456 و IEC 60 456 می باشد.
**  اين مقادير از مقادير مشخص شده در فشار آب، سختي آب، دماي ورودي آب، دماي اتاق، نوع و ميزان اقالم شستني و 

قبل از روشن کردن ماشني لباسشويي دستورالعملهاي زير را با دقت مطالعه کنيد!درجه کثيفي، ماده شوينده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق و قابليتهاي اضافي انتخاب شده منتج مي شوند.  
همچنني از دستورالعملهاي اين دفترچه راهنما پيروي کنيد.  

همه دستورالعملهای ایمنی صفحه 11 را مطالعه کنید!  
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خطر برق گرفتگي!   -
دوشاخه برق را بکشيد!  

خطر انفجار! از حاللها استفاده نکنيد!  -

خطر سوخنت با آب!  -
بگذاريد مايع شوينده خنک شود!  

شير آب را ببنديد!  -
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احتياط
محفظه ماشني، صفحه کنترل
با پارچه نرم و مرطوب پاک کنيد.  -

از مواد شوينده ساينده استفاده نکنيد.  -
فورا لباسها را بيرون آورده و باقيمانده ماده متيز کننده را پاک کنيد.  -

ماشني لباسشويي را با آب پاش متيز نکنيد.  -

کشوي مواد شوينده را متیز کنید ...
... در صورتي که داراي رسوبات ماده شوينده يا نرم کننده است. 

بيرون بکشيد، زبانه را رها کنيد و کامال مخزن را در بياوريد. 1.

درپوش را بردارید.2.

با آب متیز کرده و آن را خشک کنید.3.

درپوش را بسته و قفل منایید )سيلندر را به پني هادي وصل کنيد(. 4.

کشوي ماده شوينده را وارد کنيد. 5.

کشوي ماده شوينده را باز رها کنيد تا آب باقيمانده بتواند خشک شود.

استوانه ماشني
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده کنيد و از براده هاي فوالد براي متيز کردن استفاده نکنيد.

در ماشني اقالم شستني نگذاريد! جرم زدايي 
مطابق با دستورالعملهای سازنده  حجم لباسها برای شستشو را کاهش دهید، 

الزم نیست برای مقدار ماده پاک کننده هم اجنام دهید.

اطالعات در صفحه منايش   به مدل لباسشويي بستگي دارد
F:16.در ماشني لباسشويي را درست ببنديد. ممکن است لباس گير کرده باشد

F:17 شير آب را باز کنيد، شلنگ تامني آب پيچ خورده است؛
فيلتر را متيز کنيد )صفحه 9(؛ فشار آب خيلي کم است.

F:18.پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(؛ لوله خروجي/شلنگ ختليه مسدود شده است

F:21!كف لباسشويي از آب پر است، ماشني چکه مي کند. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

F:23!خطاي موتور. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

نگهداري
پمپ محلول شوينده

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد، دوشاخه را بکشيد.

دريچه تعميرات را باز کرده و آن را دريياوريد.1.

.2
برای مدلهایی با شیلنگ زهکشی:

شیلنگ زهکشی را از گیره خارج کرده  و از محل بیرون بکشید. 
درپوش را باز کنيد و اجازه دهيد تا محلول شوينده بيرون بريزد. 

درپوش شیلنگ را ببندید و شیلنگ زهکشی را به گیره متصل منایید.

*2
برای مدلهای فاقد شیلنگ زهکشی:

 زمانی که محلول ماده پاک کننده شروع به خارج شدن می کند، با دقت در پوش 
پمپ را باز کنید.

زمانیکه دریچه تعمیر نیمه پر است،
درپوش پمپ را بپیچانید تا دریچه تعمیر ختلیه شود.

این مراحل را تا زمانی که همه محلول ماده پاک کننده خارج نشده ، تکرار کنید.
با دقت درپوش پمپ را باز کنید. )آب باقیمانده(.3.

 درپوش پمپ داخلی و محفظه پمپ را متیز کنید )پروانه فن داخل پمپ 4.
محلول ماده شوینده باید بچرخد(.

مچددا درپوش پمپ را وارد کنید و بپیچانید.5.

دريچه تعميرات را وارد کرده و ببنديد.6.

براي جلوگيري از اينکه مايع شوينده مصرف نشده در شستشوي بعدي داخل خروجي نشود: 
1 ليتر آب به درون مخزن II بريزيد و برنامه Drain b را آغاز کنيد.

فیلتر های ذخیره آب
    خطر برق گرفتگي!   دستگاه ضد آب را در آب فرو نکنيد 
)چون داراي شير الکتريکي است(. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

فشار آب در شلنگ تامني را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد!

هر برنامه اي )بجز Spin B/Drain b( را انتخاب کنيد.
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد. تقريبا 40 ثانيه برنامه را رها کنيد.

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد. دوشاخه برق را بکشيد.
شیلنگ را از شیر جدا کنید.

فیلتر را با یک برس نرم متیز کنید.
 بر اساس مدل، شیلنگ را از عقب دستگاه  خارج کرده  و فیلتر را 

متیز منایید.

شیلنگ را مجدد وصل کنید و دقت کنید که نشتی نداشته باشد.8

چه کنيم اگر...
- شلنگ ختليه را بدرستي نصب کرده يا تعويض کنيد. آب بيرون مي ريزد.

- پيچهاي شلنگ تامني آب را محکم کنيد.
آب به داخل جريان ندارد.

ماده شوينده به داخل شسته مني 
شود.

Start/Pause M انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نيست؟  -

فيلتر مسدود است؟ فيلتر را متيز کنيد  )صفحه 9(.  -
شلنگ تامني آب پيچ خورده يا خم شده است؟  -

درب ماشني لباسشويي را مني 
توان باز کرد.

عملکرد اميني فعال است. تقريبا 2 دقيقه صبر کنيد.   -
L (Rinse Hold = without final spin) انتخاب شده است؟  -

Start/Pause M انتخاب شده است؟برنامه شروع مني شود.  -
در ماشني لباسشويي بسته است؟  -

پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(.محلول شوينده دفع مني شود.  -
شير خروجي و يا شلنگ ختليه را متيز کنيد.  -

اقالم بزرگ و کوچک را طوری توزیع کنید که تعادل برقرار شود. البسه شستنی درست منی چرخد.  -

چرخش چندين بار بکار افتاده 
است.

-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 
تصحيح مي کند.

مشکلي رخ نداده است - آب پايني تر از محل قابل رويت است.آب در استوانه قابل روئیت نیست.  -

آب باقیمانده در محفظه  برای 
مواد نگه دارنده.

بدون خطا - مواد نگهدارنده تاثیر مخرب ندارند.  -

در ماشین لباسشویی بو ایجاد 
شده است.

-  برنامه Cottons Ĉ 90 ºC را بدون قرار دادن لباس در ماشني 
لباسشويي اجرا کنيد.

از مواد شوينده استاندارد استفاده کنيد.  
از کشوي مواد شوينده کف بيرون 

مي آيد.
-  مقدار زيادي مواد شوينده ريخته ايد؟ 

  1 قاشق غذاخوري مطبوع کننده پارچه را با نيم ليتر آب مخلوط کنيد و 
در مخزن II کشوي مواد شوينده بريزيد.

در دوره شستشوي بعدي ميزان ماده شوينده را کاهش دهيد.  -
ماشین لباسشویی در حال کار 

کردن می لرزد.
آیا پایه های ماشین درست محکم شده است؟  -

پایه های ماشین را محکم کنید )دستورالعملهای نصب(.  
آیا لوازم نگهدارنده حمل برداشته شده اند؟  -

  لوازم نگهدارنده حمل را از ماشین لباسشویی جدا کنید )دستورالعملهای نصب(.
ć (Reduced Ironing) انتخاب شده است )صفحه 5(؟اثر چرخش رضایت بخش نباشد.  -

صفحه منايش/چراغها زماني که 
ماشني لباسشويي روشن است 

عمل مني کنند.

برق قطع است؟   -
فيوز پريده است؟روشن کنيد/فيوز را عوض کنيد.  -

اگر خطا مرتب اتفاق مي افتد، با خدمات مشتري متاس بگيريد.  -
مدت برنامه بيش از حد معمول 

است.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 

با تکرار توزيع اقالم تصحيح مي کند.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص کف فعال است - یک چرخه 

آبکشی آغاز می شود.
باقيمانده ماده شوينده در 

لباسهاي شسته شده.
-  برخي مواقع مواد شوينده عاري از فسفات داراي رسوبات غير قابل حل 

شدن در آب هستند.
-  Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد يا پس از خشک شدن لباسها 

را برس بکشيد.
در صورتي که خطا برطرف مني شود يا نياز به تعمير است: 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد و دوشاخه را بکشيد.  -
شير آب را ببنديد و با خدمات مشتري متاس بگيريد )دستورالعملهاي نصب(.  -

     دستورالعملهاي اميني
-  دفترچه هاي نصب و استفاده و همه اطالعات همراه ماشني لباسشويي را مطالعه کنيد و از آنها پيروي مناييد.

اين مطالب را براي استفاده هاي آتي نگهداري کنيد.   -
هرگز دوشاخه را با کشيدن کابل برق خارج نکنيد!خطر برق گرفتگي  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزنيد يا آن را از برق نکشيد.  -
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.خطر جراحت و آسيب  -

در هنگام ختليه محلول ماده شوينده داغ مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

روي درب ماشني لباسشويي که باز است تکيه ندهيد.  -
در صورتي که استوانه هنوز مي چرخد به آن دست نزنيد.  -

-  مواد شوينده و محصوالت نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت
-  کارتن، فيلمهاي پالستيکي و قطعات بسته بندي را در دسترس کودکان خطر خفگي

قرار ندهيد.
کابل وسایل الکتریکی اضافی را از برق بکشید.خطر مرگ  -

كابل اصلي برق را بريده و همراه با دوشاخه دور بريزيد.  -
درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد.  -

  اين کار مانع از بسته شدن درب بر روي بچه هايي مي شود که ممکن 
است خود را در آن خفه کنند.

-  در اثر مواد شوينده حاوي حاللها بوجود مي آيد مثال لکه برها و مواد پيش خطر انفجار
شوينده داراي حالل نفتا ممکن است در اثر ورود به ماشني لباسشويي 

ايجاد انفجار کنند. از قبل اقالم شستني را با دست آبکشي کنيد.

مقادیر مصرفی
قابلیتهای برنامه

اضافی
طول برنامه**آب**جریان**بار

Cottons Ĉ 40 ºC*v (Wash Plus)2:30 ساعت60 لیتر0.65 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 60 ºC-1:35 ساعت70 لیتر1.20 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

Cottons – Stains µ 60 ºC*v (Wash Plus)2:36 ساعت49 لیتر1.19 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 90 ºCv (Wash Plus)2:33 ساعت75 لیتر2.00 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

 Easy –Care Ç 40 ºC*v (Wash Plus)1:24 ساعت50 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
  Easy –Care Ç 40 ºC

 Super همچنین بصورت(
Quick در دسترس است(

00:55 ساعت40 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم-

Mixed Load à-00:50 ساعت37 لیتر0.60 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
Silk æ 30 ºC-00:32 ساعت34 لیتر0.25 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم

Wool u 30 ºC*-00:40 ساعت30 لیتر0.15 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم
 *  تنظیمات برنامه با گزینه v (Wash Plus) و حداکثر سرعت برای آزمایش مطابق با یا منطبق بر استانداردهای

EN 60 456 و IEC 60 456 می باشد.
**  اين مقادير از مقادير مشخص شده در فشار آب، سختي آب، دماي ورودي آب، دماي اتاق، نوع و ميزان اقالم شستني و 

قبل از روشن کردن ماشني لباسشويي دستورالعملهاي زير را با دقت مطالعه کنيد!درجه کثيفي، ماده شوينده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق و قابليتهاي اضافي انتخاب شده منتج مي شوند.  
همچنني از دستورالعملهاي اين دفترچه راهنما پيروي کنيد.  

همه دستورالعملهای ایمنی صفحه 11 را مطالعه کنید!  
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خطر برق گرفتگي!   -
دوشاخه برق را بکشيد!  

خطر انفجار! از حاللها استفاده نکنيد!  -

خطر سوخنت با آب!  -
بگذاريد مايع شوينده خنک شود!  

شير آب را ببنديد!  -
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احتياط
محفظه ماشني، صفحه کنترل
با پارچه نرم و مرطوب پاک کنيد.  -

از مواد شوينده ساينده استفاده نکنيد.  -
فورا لباسها را بيرون آورده و باقيمانده ماده متيز کننده را پاک کنيد.  -

ماشني لباسشويي را با آب پاش متيز نکنيد.  -

کشوي مواد شوينده را متیز کنید ...
... در صورتي که داراي رسوبات ماده شوينده يا نرم کننده است. 

بيرون بکشيد، زبانه را رها کنيد و کامال مخزن را در بياوريد. 1.

درپوش را بردارید.2.

با آب متیز کرده و آن را خشک کنید.3.

درپوش را بسته و قفل منایید )سيلندر را به پني هادي وصل کنيد(. 4.

کشوي ماده شوينده را وارد کنيد. 5.

کشوي ماده شوينده را باز رها کنيد تا آب باقيمانده بتواند خشک شود.

استوانه ماشني
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده کنيد و از براده هاي فوالد براي متيز کردن استفاده نکنيد.

در ماشني اقالم شستني نگذاريد! جرم زدايي 
مطابق با دستورالعملهای سازنده  حجم لباسها برای شستشو را کاهش دهید، 

الزم نیست برای مقدار ماده پاک کننده هم اجنام دهید.

اطالعات در صفحه منايش   به مدل لباسشويي بستگي دارد
F:16.در ماشني لباسشويي را درست ببنديد. ممکن است لباس گير کرده باشد

F:17 شير آب را باز کنيد، شلنگ تامني آب پيچ خورده است؛
فيلتر را متيز کنيد )صفحه 9(؛ فشار آب خيلي کم است.

F:18.پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(؛ لوله خروجي/شلنگ ختليه مسدود شده است

F:21!كف لباسشويي از آب پر است، ماشني چکه مي کند. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

F:23!خطاي موتور. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

نگهداري
پمپ محلول شوينده

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد، دوشاخه را بکشيد.

دريچه تعميرات را باز کرده و آن را دريياوريد.1.

.2
برای مدلهایی با شیلنگ زهکشی:

شیلنگ زهکشی را از گیره خارج کرده  و از محل بیرون بکشید. 
درپوش را باز کنيد و اجازه دهيد تا محلول شوينده بيرون بريزد. 

درپوش شیلنگ را ببندید و شیلنگ زهکشی را به گیره متصل منایید.

*2
برای مدلهای فاقد شیلنگ زهکشی:

 زمانی که محلول ماده پاک کننده شروع به خارج شدن می کند، با دقت در پوش 
پمپ را باز کنید.

زمانیکه دریچه تعمیر نیمه پر است،
درپوش پمپ را بپیچانید تا دریچه تعمیر ختلیه شود.

این مراحل را تا زمانی که همه محلول ماده پاک کننده خارج نشده ، تکرار کنید.
با دقت درپوش پمپ را باز کنید. )آب باقیمانده(.3.

 درپوش پمپ داخلی و محفظه پمپ را متیز کنید )پروانه فن داخل پمپ 4.
محلول ماده شوینده باید بچرخد(.

مچددا درپوش پمپ را وارد کنید و بپیچانید.5.

دريچه تعميرات را وارد کرده و ببنديد.6.

براي جلوگيري از اينکه مايع شوينده مصرف نشده در شستشوي بعدي داخل خروجي نشود: 
1 ليتر آب به درون مخزن II بريزيد و برنامه Drain b را آغاز کنيد.

فیلتر های ذخیره آب
    خطر برق گرفتگي!   دستگاه ضد آب را در آب فرو نکنيد 
)چون داراي شير الکتريکي است(. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

فشار آب در شلنگ تامني را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد!

هر برنامه اي )بجز Spin B/Drain b( را انتخاب کنيد.
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد. تقريبا 40 ثانيه برنامه را رها کنيد.

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد. دوشاخه برق را بکشيد.
شیلنگ را از شیر جدا کنید.

فیلتر را با یک برس نرم متیز کنید.
 بر اساس مدل، شیلنگ را از عقب دستگاه  خارج کرده  و فیلتر را 

متیز منایید.

شیلنگ را مجدد وصل کنید و دقت کنید که نشتی نداشته باشد.8

چه کنيم اگر...
- شلنگ ختليه را بدرستي نصب کرده يا تعويض کنيد. آب بيرون مي ريزد.

- پيچهاي شلنگ تامني آب را محکم کنيد.
آب به داخل جريان ندارد.

ماده شوينده به داخل شسته مني 
شود.

Start/Pause M انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نيست؟  -

فيلتر مسدود است؟ فيلتر را متيز کنيد  )صفحه 9(.  -
شلنگ تامني آب پيچ خورده يا خم شده است؟  -

درب ماشني لباسشويي را مني 
توان باز کرد.

عملکرد اميني فعال است. تقريبا 2 دقيقه صبر کنيد.   -
L (Rinse Hold = without final spin) انتخاب شده است؟  -

Start/Pause M انتخاب شده است؟برنامه شروع مني شود.  -
در ماشني لباسشويي بسته است؟  -

پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(.محلول شوينده دفع مني شود.  -
شير خروجي و يا شلنگ ختليه را متيز کنيد.  -

اقالم بزرگ و کوچک را طوری توزیع کنید که تعادل برقرار شود. البسه شستنی درست منی چرخد.  -

چرخش چندين بار بکار افتاده 
است.

-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 
تصحيح مي کند.

مشکلي رخ نداده است - آب پايني تر از محل قابل رويت است.آب در استوانه قابل روئیت نیست.  -

آب باقیمانده در محفظه  برای 
مواد نگه دارنده.

بدون خطا - مواد نگهدارنده تاثیر مخرب ندارند.  -

در ماشین لباسشویی بو ایجاد 
شده است.

-  برنامه Cottons Ĉ 90 ºC را بدون قرار دادن لباس در ماشني 
لباسشويي اجرا کنيد.

از مواد شوينده استاندارد استفاده کنيد.  
از کشوي مواد شوينده کف بيرون 

مي آيد.
-  مقدار زيادي مواد شوينده ريخته ايد؟ 

  1 قاشق غذاخوري مطبوع کننده پارچه را با نيم ليتر آب مخلوط کنيد و 
در مخزن II کشوي مواد شوينده بريزيد.

در دوره شستشوي بعدي ميزان ماده شوينده را کاهش دهيد.  -
ماشین لباسشویی در حال کار 

کردن می لرزد.
آیا پایه های ماشین درست محکم شده است؟  -

پایه های ماشین را محکم کنید )دستورالعملهای نصب(.  
آیا لوازم نگهدارنده حمل برداشته شده اند؟  -

  لوازم نگهدارنده حمل را از ماشین لباسشویی جدا کنید )دستورالعملهای نصب(.
ć (Reduced Ironing) انتخاب شده است )صفحه 5(؟اثر چرخش رضایت بخش نباشد.  -

صفحه منايش/چراغها زماني که 
ماشني لباسشويي روشن است 

عمل مني کنند.

برق قطع است؟   -
فيوز پريده است؟روشن کنيد/فيوز را عوض کنيد.  -

اگر خطا مرتب اتفاق مي افتد، با خدمات مشتري متاس بگيريد.  -
مدت برنامه بيش از حد معمول 

است.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 

با تکرار توزيع اقالم تصحيح مي کند.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص کف فعال است - یک چرخه 

آبکشی آغاز می شود.
باقيمانده ماده شوينده در 

لباسهاي شسته شده.
-  برخي مواقع مواد شوينده عاري از فسفات داراي رسوبات غير قابل حل 

شدن در آب هستند.
-  Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد يا پس از خشک شدن لباسها 

را برس بکشيد.
در صورتي که خطا برطرف مني شود يا نياز به تعمير است: 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد و دوشاخه را بکشيد.  -
شير آب را ببنديد و با خدمات مشتري متاس بگيريد )دستورالعملهاي نصب(.  -

     دستورالعملهاي اميني
-  دفترچه هاي نصب و استفاده و همه اطالعات همراه ماشني لباسشويي را مطالعه کنيد و از آنها پيروي مناييد.

اين مطالب را براي استفاده هاي آتي نگهداري کنيد.   -
هرگز دوشاخه را با کشيدن کابل برق خارج نکنيد!خطر برق گرفتگي  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزنيد يا آن را از برق نکشيد.  -
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.خطر جراحت و آسيب  -

در هنگام ختليه محلول ماده شوينده داغ مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

روي درب ماشني لباسشويي که باز است تکيه ندهيد.  -
در صورتي که استوانه هنوز مي چرخد به آن دست نزنيد.  -

-  مواد شوينده و محصوالت نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت
-  کارتن، فيلمهاي پالستيکي و قطعات بسته بندي را در دسترس کودکان خطر خفگي

قرار ندهيد.
کابل وسایل الکتریکی اضافی را از برق بکشید.خطر مرگ  -

كابل اصلي برق را بريده و همراه با دوشاخه دور بريزيد.  -
درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد.  -

  اين کار مانع از بسته شدن درب بر روي بچه هايي مي شود که ممکن 
است خود را در آن خفه کنند.

-  در اثر مواد شوينده حاوي حاللها بوجود مي آيد مثال لکه برها و مواد پيش خطر انفجار
شوينده داراي حالل نفتا ممکن است در اثر ورود به ماشني لباسشويي 

ايجاد انفجار کنند. از قبل اقالم شستني را با دست آبکشي کنيد.

مقادیر مصرفی
قابلیتهای برنامه

اضافی
طول برنامه**آب**جریان**بار

Cottons Ĉ 40 ºC*v (Wash Plus)2:30 ساعت60 لیتر0.65 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 60 ºC-1:35 ساعت70 لیتر1.20 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

Cottons – Stains µ 60 ºC*v (Wash Plus)2:36 ساعت49 لیتر1.19 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 90 ºCv (Wash Plus)2:33 ساعت75 لیتر2.00 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

 Easy –Care Ç 40 ºC*v (Wash Plus)1:24 ساعت50 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
  Easy –Care Ç 40 ºC

 Super همچنین بصورت(
Quick در دسترس است(

00:55 ساعت40 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم-

Mixed Load à-00:50 ساعت37 لیتر0.60 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
Silk æ 30 ºC-00:32 ساعت34 لیتر0.25 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم

Wool u 30 ºC*-00:40 ساعت30 لیتر0.15 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم
 *  تنظیمات برنامه با گزینه v (Wash Plus) و حداکثر سرعت برای آزمایش مطابق با یا منطبق بر استانداردهای

EN 60 456 و IEC 60 456 می باشد.
**  اين مقادير از مقادير مشخص شده در فشار آب، سختي آب، دماي ورودي آب، دماي اتاق، نوع و ميزان اقالم شستني و 

قبل از روشن کردن ماشني لباسشويي دستورالعملهاي زير را با دقت مطالعه کنيد!درجه کثيفي، ماده شوينده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق و قابليتهاي اضافي انتخاب شده منتج مي شوند.  
همچنني از دستورالعملهاي اين دفترچه راهنما پيروي کنيد.  

همه دستورالعملهای ایمنی صفحه 11 را مطالعه کنید!  
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خطر برق گرفتگي!   -
دوشاخه برق را بکشيد!  

خطر انفجار! از حاللها استفاده نکنيد!  -

خطر سوخنت با آب!  -
بگذاريد مايع شوينده خنک شود!  

شير آب را ببنديد!  -
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احتياط
محفظه ماشني، صفحه کنترل
با پارچه نرم و مرطوب پاک کنيد.  -

از مواد شوينده ساينده استفاده نکنيد.  -
فورا لباسها را بيرون آورده و باقيمانده ماده متيز کننده را پاک کنيد.  -

ماشني لباسشويي را با آب پاش متيز نکنيد.  -

کشوي مواد شوينده را متیز کنید ...
... در صورتي که داراي رسوبات ماده شوينده يا نرم کننده است. 

بيرون بکشيد، زبانه را رها کنيد و کامال مخزن را در بياوريد. 1.

درپوش را بردارید.2.

با آب متیز کرده و آن را خشک کنید.3.

درپوش را بسته و قفل منایید )سيلندر را به پني هادي وصل کنيد(. 4.

کشوي ماده شوينده را وارد کنيد. 5.

کشوي ماده شوينده را باز رها کنيد تا آب باقيمانده بتواند خشک شود.

استوانه ماشني
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده کنيد و از براده هاي فوالد براي متيز کردن استفاده نکنيد.

در ماشني اقالم شستني نگذاريد! جرم زدايي 
مطابق با دستورالعملهای سازنده  حجم لباسها برای شستشو را کاهش دهید، 

الزم نیست برای مقدار ماده پاک کننده هم اجنام دهید.

اطالعات در صفحه منايش   به مدل لباسشويي بستگي دارد
F:16.در ماشني لباسشويي را درست ببنديد. ممکن است لباس گير کرده باشد

F:17 شير آب را باز کنيد، شلنگ تامني آب پيچ خورده است؛
فيلتر را متيز کنيد )صفحه 9(؛ فشار آب خيلي کم است.

F:18.پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(؛ لوله خروجي/شلنگ ختليه مسدود شده است

F:21!كف لباسشويي از آب پر است، ماشني چکه مي کند. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

F:23!خطاي موتور. با پشتيباني مشتري متاس بگيريد

نگهداري
پمپ محلول شوينده

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد، دوشاخه را بکشيد.

دريچه تعميرات را باز کرده و آن را دريياوريد.1.

.2
برای مدلهایی با شیلنگ زهکشی:

شیلنگ زهکشی را از گیره خارج کرده  و از محل بیرون بکشید. 
درپوش را باز کنيد و اجازه دهيد تا محلول شوينده بيرون بريزد. 

درپوش شیلنگ را ببندید و شیلنگ زهکشی را به گیره متصل منایید.

*2
برای مدلهای فاقد شیلنگ زهکشی:

 زمانی که محلول ماده پاک کننده شروع به خارج شدن می کند، با دقت در پوش 
پمپ را باز کنید.

زمانیکه دریچه تعمیر نیمه پر است،
درپوش پمپ را بپیچانید تا دریچه تعمیر ختلیه شود.

این مراحل را تا زمانی که همه محلول ماده پاک کننده خارج نشده ، تکرار کنید.
با دقت درپوش پمپ را باز کنید. )آب باقیمانده(.3.

 درپوش پمپ داخلی و محفظه پمپ را متیز کنید )پروانه فن داخل پمپ 4.
محلول ماده شوینده باید بچرخد(.

مچددا درپوش پمپ را وارد کنید و بپیچانید.5.

دريچه تعميرات را وارد کرده و ببنديد.6.

براي جلوگيري از اينکه مايع شوينده مصرف نشده در شستشوي بعدي داخل خروجي نشود: 
1 ليتر آب به درون مخزن II بريزيد و برنامه Drain b را آغاز کنيد.

فیلتر های ذخیره آب
    خطر برق گرفتگي!   دستگاه ضد آب را در آب فرو نکنيد 
)چون داراي شير الکتريکي است(. 
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فشار آب در شلنگ تامني را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد!

هر برنامه اي )بجز Spin B/Drain b( را انتخاب کنيد.
گزينه Start/Pause M )آغاز/توقف( را انتخاب کنيد. تقريبا 40 ثانيه برنامه را رها کنيد.

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد. دوشاخه برق را بکشيد.
شیلنگ را از شیر جدا کنید.

فیلتر را با یک برس نرم متیز کنید.
 بر اساس مدل، شیلنگ را از عقب دستگاه  خارج کرده  و فیلتر را 

متیز منایید.

شیلنگ را مجدد وصل کنید و دقت کنید که نشتی نداشته باشد.8

چه کنيم اگر...
- شلنگ ختليه را بدرستي نصب کرده يا تعويض کنيد. آب بيرون مي ريزد.

- پيچهاي شلنگ تامني آب را محکم کنيد.
آب به داخل جريان ندارد.

ماده شوينده به داخل شسته مني 
شود.

Start/Pause M انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نيست؟  -

فيلتر مسدود است؟ فيلتر را متيز کنيد  )صفحه 9(.  -
شلنگ تامني آب پيچ خورده يا خم شده است؟  -

درب ماشني لباسشويي را مني 
توان باز کرد.

عملکرد اميني فعال است. تقريبا 2 دقيقه صبر کنيد.   -
L (Rinse Hold = without final spin) انتخاب شده است؟  -

Start/Pause M انتخاب شده است؟برنامه شروع مني شود.  -
در ماشني لباسشويي بسته است؟  -

پمپ محلول شوينده را متيز کنيد )صفحه 9(.محلول شوينده دفع مني شود.  -
شير خروجي و يا شلنگ ختليه را متيز کنيد.  -

اقالم بزرگ و کوچک را طوری توزیع کنید که تعادل برقرار شود. البسه شستنی درست منی چرخد.  -

چرخش چندين بار بکار افتاده 
است.

-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 
تصحيح مي کند.

مشکلي رخ نداده است - آب پايني تر از محل قابل رويت است.آب در استوانه قابل روئیت نیست.  -

آب باقیمانده در محفظه  برای 
مواد نگه دارنده.

بدون خطا - مواد نگهدارنده تاثیر مخرب ندارند.  -

در ماشین لباسشویی بو ایجاد 
شده است.

-  برنامه Cottons Ĉ 90 ºC را بدون قرار دادن لباس در ماشني 
لباسشويي اجرا کنيد.

از مواد شوينده استاندارد استفاده کنيد.  
از کشوي مواد شوينده کف بيرون 

مي آيد.
-  مقدار زيادي مواد شوينده ريخته ايد؟ 

  1 قاشق غذاخوري مطبوع کننده پارچه را با نيم ليتر آب مخلوط کنيد و 
در مخزن II کشوي مواد شوينده بريزيد.

در دوره شستشوي بعدي ميزان ماده شوينده را کاهش دهيد.  -
ماشین لباسشویی در حال کار 

کردن می لرزد.
آیا پایه های ماشین درست محکم شده است؟  -

پایه های ماشین را محکم کنید )دستورالعملهای نصب(.  
آیا لوازم نگهدارنده حمل برداشته شده اند؟  -

  لوازم نگهدارنده حمل را از ماشین لباسشویی جدا کنید )دستورالعملهای نصب(.
ć (Reduced Ironing) انتخاب شده است )صفحه 5(؟اثر چرخش رضایت بخش نباشد.  -

صفحه منايش/چراغها زماني که 
ماشني لباسشويي روشن است 

عمل مني کنند.

برق قطع است؟   -
فيوز پريده است؟روشن کنيد/فيوز را عوض کنيد.  -

اگر خطا مرتب اتفاق مي افتد، با خدمات مشتري متاس بگيريد.  -
مدت برنامه بيش از حد معمول 

است.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص بار نامعتادل عدم تعادل را 

با تکرار توزيع اقالم تصحيح مي کند.
-  مشکلي رخ نداده است - سيستم تشخيص کف فعال است - یک چرخه 

آبکشی آغاز می شود.
باقيمانده ماده شوينده در 

لباسهاي شسته شده.
-  برخي مواقع مواد شوينده عاري از فسفات داراي رسوبات غير قابل حل 

شدن در آب هستند.
-  Rinse/Freshen Up á را انتخاب کنيد يا پس از خشک شدن لباسها 

را برس بکشيد.
در صورتي که خطا برطرف مني شود يا نياز به تعمير است: 

انتخاب کننده برنامه را بر روي Off )خاموش( قرار دهيد و دوشاخه را بکشيد.  -
شير آب را ببنديد و با خدمات مشتري متاس بگيريد )دستورالعملهاي نصب(.  -

     دستورالعملهاي اميني
-  دفترچه هاي نصب و استفاده و همه اطالعات همراه ماشني لباسشويي را مطالعه کنيد و از آنها پيروي مناييد.

اين مطالب را براي استفاده هاي آتي نگهداري کنيد.   -
هرگز دوشاخه را با کشيدن کابل برق خارج نکنيد!خطر برق گرفتگي  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزنيد يا آن را از برق نکشيد.  -
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.خطر جراحت و آسيب  -

در هنگام ختليه محلول ماده شوينده داغ مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

روي درب ماشني لباسشويي که باز است تکيه ندهيد.  -
در صورتي که استوانه هنوز مي چرخد به آن دست نزنيد.  -

-  مواد شوينده و محصوالت نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت
-  کارتن، فيلمهاي پالستيکي و قطعات بسته بندي را در دسترس کودکان خطر خفگي

قرار ندهيد.
کابل وسایل الکتریکی اضافی را از برق بکشید.خطر مرگ  -

كابل اصلي برق را بريده و همراه با دوشاخه دور بريزيد.  -
درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد.  -

  اين کار مانع از بسته شدن درب بر روي بچه هايي مي شود که ممکن 
است خود را در آن خفه کنند.

-  در اثر مواد شوينده حاوي حاللها بوجود مي آيد مثال لکه برها و مواد پيش خطر انفجار
شوينده داراي حالل نفتا ممکن است در اثر ورود به ماشني لباسشويي 

ايجاد انفجار کنند. از قبل اقالم شستني را با دست آبکشي کنيد.

مقادیر مصرفی
قابلیتهای برنامه

اضافی
طول برنامه**آب**جریان**بار

Cottons Ĉ 40 ºC*v (Wash Plus)2:30 ساعت60 لیتر0.65 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 60 ºC-1:35 ساعت70 لیتر1.20 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

Cottons – Stains µ 60 ºC*v (Wash Plus)2:36 ساعت49 لیتر1.19 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم
Cottons Ĉ 90 ºCv (Wash Plus)2:33 ساعت75 لیتر2.00 کیلووات بر ساعت7 کیلوگرم

 Easy –Care Ç 40 ºC*v (Wash Plus)1:24 ساعت50 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
  Easy –Care Ç 40 ºC

 Super همچنین بصورت(
Quick در دسترس است(

00:55 ساعت40 لیتر0.55 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم-

Mixed Load à-00:50 ساعت37 لیتر0.60 کیلووات بر ساعت3 کیلوگرم
Silk æ 30 ºC-00:32 ساعت34 لیتر0.25 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم

Wool u 30 ºC*-00:40 ساعت30 لیتر0.15 کیلووات بر ساعت2 کیلوگرم
 *  تنظیمات برنامه با گزینه v (Wash Plus) و حداکثر سرعت برای آزمایش مطابق با یا منطبق بر استانداردهای

EN 60 456 و IEC 60 456 می باشد.
**  اين مقادير از مقادير مشخص شده در فشار آب، سختي آب، دماي ورودي آب، دماي اتاق، نوع و ميزان اقالم شستني و 

قبل از روشن کردن ماشني لباسشويي دستورالعملهاي زير را با دقت مطالعه کنيد!درجه کثيفي، ماده شوينده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق و قابليتهاي اضافي انتخاب شده منتج مي شوند.  
همچنني از دستورالعملهاي اين دفترچه راهنما پيروي کنيد.  

همه دستورالعملهای ایمنی صفحه 11 را مطالعه کنید!  
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خطر برق گرفتگي!   -
دوشاخه برق را بکشيد!  

خطر انفجار! از حاللها استفاده نکنيد!  -

خطر سوخنت با آب!  -
بگذاريد مايع شوينده خنک شود!  

شير آب را ببنديد!  -
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