
14

برنامه ها
مرور جزء به جزء برنامه ها  صفحه 7.

دما و سرعت چرخش را ميتوان بطور مجزا و بدون توجه به برنامه انتخابي 
و روند برنامه، انتخاب کرد.

 Cottons 
)کتان(

منسوجات داراي بافت محکم

 Kids stains 
)لکه لباس کودکان(

منسوجات داراي بافت محکم، پیش شستشو

Easy-Care 
)آسان شستشو(

منسوجات دارای الیاف مصنوعی

 + Prewash 
)+پیش شستشو(

منسوجات دارای الیاف مصنوعی، پیش شستشو

 Mix 
)مختلط(

انواع مختلف اقالم شستني

 Delicate/Silk 
)ظريف/ابريشم(

منسوجات ظريف قابل شستشو

اقالم پشمي قابل شستشو با دست/ماشني Wool  )پشم(
  Rinse/  Spin 

)آبکشی/چرخش(
 Kids  لباس های شسته شده با دست، دکمه

)کودکان( فعال شده است؛ در صورتیکه فقط از دوره 
چرخش استفاده می منایید، دکمه را غیر فعال سازید

  Empty 
)ختليه(

ختلیه آب آبکشی با استفاده از عملکرد  )بدون 
چرخش نهائی(

 Super Quick 15’ 
)فوق العاده سریع 

15 دقیقه ای(

برنامه کوتاه مدت

 Kids jeans 
)البسه جین کودکان(

منسوجات داراي بافت محکم

 Shirt/Blouses 
)پیراهن/بلوز(

البسه بدون نياز به اتو

 Down 
)البسه کرکي(

البسه کرک دار قابل شستشو  صفحه 6

 Sports, Fitness 
)ورزشي، چسبان(

پارچه های ریز بافت

 Sensitive 
)حساس(

منسوجات داراي بافت محکم

تنظيمات شخصي
سيگنال

دستگاه ماشني لباسشويي شما
تبریک می گوییم شما يکي از مدرن ترين و با کيفيت ترين ماشني هاي لباسشویي 

خانگي شرکت بوش را برگزيده ايد. اين ماشني لباسشوئي از حلاظ مصرف بهينه آب 
و برق از ديگر انواع آن متمايز مي باشد.

عملکرد صحيح و دارا بودن شرايط مناسب هر يک از ماشني هاي لباسشويي توليدي 
شرکت بوش، بطور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.

جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص محصوالت ما، لوازم جانبی، قطعات یدکی 
و سرویس و خدمات، به سايت ما www.bosch-home.com مراجعه منوده و یا با 

مراکز خدمات پس از فروش شرکت ما متاس حاصل بفرمایید.

شما می توانید اطالعات متاس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز 
پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا منایید

نکاتی در خصوص روش دور انداخنت دستگاه بر اساس موازین زیست محیطی
 کليه مواد بسته بندي را مي بايست با توجه به ضوابط زيست محيطي دور انداخت.
اين دستگاه با استاندارد اروپائي سي ایی/2002/96 در خصوص حنوه صحيح دور 

انداخنت جتهيزات الکتريکي و الکترونيکي (WEEE) مطابقت داشته و مورد گواهي مي 
 باشد.

اين استاندارد مشخص کننده چهار چوب باز آوري و باز يافت دستگاه هاي دست دوم 
در قلمرو کشور هاي احتاديه اروپا مي باشد.

صفحه فهرست مطالب 
1 .................................................................. کاربرد دستگاه   ■
1 ........................................................................ برنامه ها   ■
3 ...................................................... روش اجنام تنظيمات برنامه  ■
3/4 ...................................................................... شستشو   ■
4 ........................................................... مرحله پس از شستشو  ■
5/6 ............................................................. تنظيمات شخصي  ■
نکات احتياطي مهم............................................................... 6  ■
7 ............................................ مروري بر روي برنامه هاي شستشو  ■
8 .......................................................... دستورالعمل هاي اميني  ■
مقادير مصرفي................................................................... 8  ■
روش مراقبت و متیزکاری دستگاه................................................ 9  ■
9 ................................................ اطالعاتي در مورد صفحه منايش  ■
10 ...................................................... روش نگه داري از دستگاه  ■
11 ................................................................. چه کنيم اگر...   ■

 نکاتي در مورد حفظ/نگه داري محيط زيست
-  هميشه با توجه به برنامه انتخابي شستشو، حداکثر ظرفيت البسه را داخل 

ماشني لباسشويي قرار دهيد.
-  برنامه پيش شستشو را براي البسه با درجه کثيفي عادي بکار نبريد.

 -  بجاي برنامه Cottons  90 °C )کتان 90 درجه سانتيگراد( برنامه 
Cottons  60 °C )کتان 60 درجه سانتيگراد( را بهمراه عملکرد اضافي 

 EcoPerfect )اکو پرفکت( انتخاب مناييد. جهت صرفه جوئي در مصرف آب 
و برق و اخذ نتيجه قابل مقايسه با برنامه استاندارد.

-  ميزان مواد شوينده را بر اساس توصيه هاي شرکت سازنده و با توجه به درجه 
سنگيني امالح آب محل سکونت خود در نظر بگيريد.

-  چنانچه پس از شستشو اقدام به خشک کردن البسه در داخل خشک کن گردان 
مي مناييد، سرعت چرخش را بر اساس توصيه هاي شرکت سازنده خشک کن، 

باختنا مناييد.

کاربرد دستگاه
کار برد اين دستگاه تنها براي مصارف خانگي مي باشد،  ■

■  براي شستشوي منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشني 
لباسشویی و پارچه هاي پشمي با قابليت دست شوئي در محلول پاک 

کننده، 
■  جهت کارکرد با آب سرد و یا آب سرد و گرم )حداکثر 60 درجه 

سانتیگراد( آشامیدنی، بسته به مدل و همچنین مواد شوینده و مواد نگه 
دارنده جتاری قابل تهیه در بازار که مناسب استفاده در ماشین های 

لباسشویی می باشند.

-  کودکان را بدون سرپرستي در کنار ماشني لباسشوئي رها 
نکنيد.

-  اين ماشني لباسشوئي براي استفاده کودکان و يا افراد نا آشنا 
با دستورالعمل کاربرد آن طراحي و ساخته نشده است.

-  حيوانات خانگي را از محل ماشني لباسشويي دور سازيد.

آماده سازي دستگاه
  بر اساس دستورالعمل هاي مجزاي نصب دستگاه، از 

نصب صحيح آن اطمينان حاصل مناييد.

چک و کنترل دستگاه لباسشويي
-  هرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده 

قرار ندهید.
-  با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان متاس حاصل 

بفرمایید!

دوشاخه برق را به پريز وصل 
مناييد

   از خشک بودن دست هاي خود مطمئن شويد. 
فقط بدنه دوشاخه را در دست بگیرید!

شير آب را باز کنيد

مراحل قبل از شستشو برای خنستین بار،
یک دوره شستشو را بدون ریخنت لباس در داخل دستگاه، اجرا منایید  صفحه 9.

پايان برنامه در زماني که ...
... Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( گزینه چشمک زده و -  - بر 

روی صفحه منایش ظاهر می گردد.
 توجه: چنانچه نور صفحه منایش در حالت خاموش قرار دارد، یکی از 

دکمه ها را فشار دهید  حالت صرفه جوئی در مصرف برق، صفحه 5.

مجددا البسه را داخل دستگاه بريزيد، در 
صورتيکه ...  صفحة 5

تنظيمات شخصي
دکمه های انتخاب

شما مي توانيد سرعت چرخش و دماي شستشو را قبل از شروع برنامه انتخاب و يا در هنگام اجراي آن، تغيير دهيد. 
بسته به ميزان پيشرفت برنامه تاثير خواهد گذارد.

 درجه سانتيگراد )دما(
دماي شستشوي منايش داده را مي توان تغيير داد. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگي به برنامه اي دارد که هم 

اکنون برگزيده شده است.

(Ready in)  )حاضر بکار(
در هنگام انتخاب برنامه، طول زمان برنامه مربوطه بر روي صفحه منايش ظاهر ميگردد. شما مي توانيد زمان آغاز 

برنامه را قبل از شروع به تاخير بياندازيد. زمان حاضر بکار را میتوان بر اساس ساعت و حداکثر تا 24 ساعت 
تنظیم منود. دکمه(Ready in)  )حاضر بکار( را مکررا و تا زمان منايش مقدار ساعت مورد نظر فشار دهيد 

)اچ=ساعت(. گزینه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را انتخاب کنید.

 )سرعت چرخش به دور در دقیقه/ )بدون چرخش نهائی((
شما امکان تغيير سرعت چرخش منايش داده شده را داريد. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگي به مدل و 

برنامه اي دارد که هم اکنون برگزيده شده است.
عملکرد هاي اضافي  و مروري بر روي برنامه هاي شستشو، صفحه 7 را ببينيد.

 SpeedPerfect 
)اسپيد پرفکت(

جهت شستشو در زمان کوتاهتر و کسب کيفيت شستشوي قابل مقايسه با برنامه 
استاندارد. حداکثر ظرفیت  مروري بر روي برنامه هاي شستشو، صفحه 7.

 EcoPerfect 
)اکو پرفکت(

جهت صرفه جوئي در مصرف آب و برق و اخذ نتيجه قابل مقايسه با برنامه استاندارد.

 (Reduced Ironing)
)کاهش زمان اتو کاری(

توالي چرخش مخصوص بهمراه کرک گيري. چرخش نهائی مالیم: رطوبت داخل البسه 
کمي افزايش مي يابد.

 Kids 
)کودکان(

تعداد دوره آبکشي اضافه. یبراي مناطق داراي آب سبک و يا براي بهتر کردن نتيجه 
شستشو.

Childproof lock )قفل کودک(
شما اين امکان را داريد که دستگاه لباسشوئي را قفل منوده و از تغييرات ناخواسته  بر روی صفحه منایش

برنامه هاي تنظيم شده جلوگيري بعمل آوريد.
ON/OFF )روشن/خاموش(: ازپس از اينکه برنامه آغاز شد/خامته يافت، دکمه )شروع/

بارگذاري مجدد( را مبدت پنج ثانيه فشار داده ونگه داريد.
توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدي فعال باقي خواهد ماند، حتي اگر در 

اين خالل دستگاه خاموش شده باشد.
سپس مي توانيد قفل کودک را قبل از شروع برنامه غير فعال منوده و در صورت لزوم 

مجددا بالفاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازيد.
چنانچه می خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، 

انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است 
)نشانه  روشن باقی خواهد ماند(. غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، 

باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.
بارگذاری مجدد

بر روی صفحه منایش
چنانچه پس از شروع برنامه قصد اضافه منودن لباس به ماشني لباسشويي را داريد، برنامه 

Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را انتخاب کنید. در اين زمان دستگاه چک ميکند که آيا 
افزودن اقالم جديد امکان پذير مي باشد يا خير.

 روشن میشود: بار گذاري مجدد امکان پذير مي باشد.
 چشمک می زند: منتظر شوید تا  روشن شود.

توجه: تا زمان روشن شدن هر دو نشانه  درب دستگاه را باز نکنید.
: امکان بار گذاري وجود ندارد.

توجه: مبنظور رعايت موارد اميني، درب ماشني لباسشويي در زمان باال بودن سطح آب و/يا دماي 
باال و يا هنگامي که هنوز مخزن استوانه اي در حال چرخش مي باشد، قفل باقي مي ماند.

جهت ادامه برنامه، دکمه، Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهيد.
حالت صرفه جوئی در مصرف برق

نور صفحه منایش پس از چند دقیقه از بین می رود، نشانه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( چشمک می 
زند. جهت روشن شدن نور صفحه منایش، یکی از دکمه ها را فشار دهید.

Start/Reload )شروع/بارگذاری مجدد(را فشار دهید
جهت آغاز برنامه و يا متعاقبا اضافه کردن اقالم جديد و يا جهت فعال/غير فعال کردن قفل کودک.

بيرون آوردن اقالم شسته شده
درب ماشني لباسشويي را باز کرده و البسه را از داخل دستگاه خارج مناييد.

در صورت فعال بودن گزينه بدون چرخش نهائي  انتخابگر برنامه را بر روی 
 گزینه Empty  )ختلیه( قرار داده و یا سرعت چرخش را انتخاب منایید. 

گزینه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را انتخاب کنید.

شير آب را ببنديد
جهت مدل هاي داراي سيستم آکوا استاپ مورد نياز مني باشد  به 

دستورالعمل هاي نصب مراجعه بفرماييد

خاموش کردن دستگاه
انتخابگر برنامه را بر روي گزينه خاموش قرار دهيد.

 ... دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد(. هر دونشانه های 
 بر روی صفحه منایش، نشان داده می شوند. در صورت روشن 

، درب ماشین لباسشویی باز خنواهد شد. شدن نشانه 
دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهيد.

-  هرگونه شي خارجي را خارج کنيد. احتمال زنگ زدگي وجود 
دارد.

-  درب ماشني لباسشويي و درب محفظه شوينده را باز بگذاريد 
تا هرگونه رسوبات آب خشک شود.

برنامه هاي قابل اجرا با دماي باال:
/Rinse  )آبکشی/چرخش( را انتخاب کنيد.  Spin شستشوي سرد: گزینه  -

-  دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهيد.
برنامه هاي شستشو در دماي پايني:

/Rinse  )آبکشی/چرخش( )را انتخاب کنید دکمه   Spin برنامه  - 
 Kids )کودکان( را غیر فعال منوده( و یا برنامه Empty  )ختلیه( 

را انتخاب کنید.
-  دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهيد.

قطع برنامه

تغيير برنامه، در صورتيکه ...
... اگر به اشتباه يک برنامه نادرست را انتخاب کرديد

-  برنامه را مجددا انتخاب مناييد.
-  دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهيد. برنامه جديد از 

ابتدا آغاز مي شود.

دریچه تعمیرات

کشوي مواد شوينده با 
2 ،II ،I محفظه هاي

درب دستگاه

صفحه کنترل

محفظه لباس

1.  فعال کردن حالت 
تنظيمات درجه سيگنال

* در صورت لزوم، یک عملکرد 
را چند بار انتخاب منایید

فشار داده و 1 درجه، آزاد
نگه داريد

سيگنال هاي دکمه

تنظيم به  1 درجه، صفحه 
منايش روشن

سيگنال هاي اطالعات

روش تنظيم تنظيم به 
کردن درجه*

روش تنظيم 
کردن درجه*

1 درجه
مستقيم

دسته بندي و بار گذاري اقالم شستني 
 اطالعات شرکت سازنده مواد نگه دارنده را مورد دقت قرار دهید! 
 لباس ها را با توجه به مفاد لیبل های آنها دسته بندی کنید. 
 و همچنني بر اساس نوع، رنگ، ميزان کثيفي و درجه حرارت. 
بيش از حد مجاز ماشني لباسشويي در آن لباس قرار ندهيد  صفحه 7.

اطالعات مهم را مورد دقت قرار دهید!  صفحه 6.
 لباس های دارای سایز مختلف با برنامه شستشوی یکسان بشوئید. 
درب ماشني لباسشوئي را ببنديد. دقت کنيد که لباسها بني درب ماشني لباسشويي و نوار 
الستيکي دور درب گير نکرده باشد.

 پیمانه مواد شوینده را بر اساس موارد زیر پیمانه کنید: 
 ميزان لباس جهت شستشو، کثيفي، سختي آب )از شرکت آب منطقه اي خود سوال کنيد( 
و دستورالعمل هاي سازنده.
 جهت مدل هايي که کشوي مواد مايع ندارند:
ماده شوينده مايع را در محل توزيع صحيح آن ريخته و در داخل محفظه شستشو قرار دهيد. 

 مواد شوينده و محصوالت نگه دارنده را بريزيد

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

شستشو

شستشو

      اطالعات مهم
حنوه محافظت منودن البسه و ماشني لباسشويي

در هنگام پیمانه کردن کلیه موارد مانند پودر لباسشویی، مواد افزودنی و محلول های پاک کننده، شما می بایست از   -
دستورالعمل های شرکت سازنده پیروی منایید.

جيب هاي لباس ها را خالي کنيد.  -
اشياء فلزي را برداريد )مانند گيره کاغذ و غيره(.  -

البسه ظريف را در کيسه يا توري بشوئيد )لباس زير، پرده، کرست هاي دو بنده(.  -
زيپ ها و دکمه ها را ببنديد.  -

گرد و خاک داخل جيب ها و الي يقه ها را با برس برطرف مناييد.  -
حلقه هاي پرده را جدا سازيد و يا پرده را در کيسه قرار دهيد.  -

شستشوي البسه با درجات کثيفي متفاوت
لباس هاي نو را بصورت جداگانه بشوييد.

از برنامه پيش شستشو استفاده نکنيد. در صورت نياز عملکرد اضافي سبک
 SpeedPerfect )اسپيد پرفکت( را انتخاب مناييد.

در صورت لزوم لکه ها را از قبل خيس کنيد. 

لباس های کمتری را در داخل ماشین لباسشویی بریزید. یک برنامه را با پیش شستشوی قوی
شستشو انتخاب کنید.

خيساندن        لباس هاي يک رنگ را با هم بريزيد.
مواد شوينده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آنها در داخل محفظه II بريزيد. انتخابگر برنامه را بر 

روی برنامه Cottons  30 °C )کتان 30 درجه سانتيگراد( قرار داده و دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( 
را فشار دهید. پس از حدود 10 دقيقه، دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را جهت توقف برنامه فشار دهيد. 

مبحض آنکه زمان خيساندن البسه سپري شد، مجددا دکمه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را جهت ادامه برنامه 
فشار داده و يا يک برنامه متفاوت را انتخاب مناييد.

آهار زني        از آغشنت لباس ها به مواد نرم کننده پرهيز شود
در صورت استفاده از مواد آهاري مايع، آهار زني در کليه برنامه هاي شستشو امکان پذير است. مواد آهاری را بر اساس 

دستورالعمل شرکت سازنده، داخل 2 محفظه مواد نرم کننده بریزید ) در صورت لزوم، ابتدا لباس ها را در آب خیس بدهید(.
رنگ کردن/سفيد کردن

رنگ کاري را فقط در حجم هاي کم اجنام دهيد. منک مي تواند باعث زنگ زدگي قسمت هاي استيل گردد. هميشه به دستورالعمل شرکت 
سازنده مواد رنگ زن، در مورد رنگ کاري عنايت شود. در ماشني لباسشوئي عمل سفيد کردن را اجنام ندهيد.

البسه کرک دار        را به مواد نرم کننده آغشته نکنید.
فقط لباس های کرک دار را بشویید. به غیر از کوسن و یا حلاف های دارای الئی کرک دار. اقالم بزرگ را بصورت جداگانه بشوئید. پیمانه مواد 

شوینده را تا حد امکان کم بگیرید. مبنظور جلوگیری از چسبندگی کرک ها، لباس ها را پس از شستشو در داخل خشک کن، خشک منایید.
ضامن کشوي توزيع مواد شوينده مايع   بستگي به مدل دستگاه دارد

ضامن کشوي توزيع مواد شوينده مايع را فشار دهيد:
-  کشوي مواد شوينده را کامال به مست بيرون بکشيد  صفحه 9.

-  ضامن را به مست جلو کشیده و در محل خود جا بیاندازید.
از ضامن استفاده نکنيد )به مست باال بکشيد(: در هنگام استفاده از مواد شوينده ژل و پودر، 
جهت برنامه های دارای عملکرد  Prewash + )+ پیش شستشو( و انتخاب زمان خامته. 5

 2.  تنظيم کردن درجه 
سيگنال بر روي...

محفظه I: مواد شوينده براي مرحله پيش شستشو
محفظه 2: مواد نرم کننده، مواد سفید کننده

محفظه II: مواد شوينده براي مرحله شستشوي اصلي، نرم کننده 
آب، سفيد کننده، لکه بر

تنظيمات** و روش تنظيم کردن برنامه هامحفظه مواد شوینده مایع )به مدل دستگاه بستگی دارد(  صفحه 6

 - 90 ºC  )درجه حرارت 
درجه سانتيگراد(

درجه دما را انتخاب کنبد ) = سرد(

1 - 24 h   (Ready in)
)حاضر بکار(

بعد از اين مرحله شستشو خامته مي يابد

 - 1400*  B (rpm) 
)دور در دقيقه( 

 سرعت چرخش را )*بسته به مدل( انتخاب منوده و يا  و يا گزينه )بدون چرخش نهائي، 
را انتخاب کنيد البسه در آب آخرين بار آبکشي، خيس مي خورد، صفحه منايش - - -(

صفحه منايش وضعيت توالي برنامه ها منايش داده مي شود:
      B   -  - شستشو، آبکشي، طول زمان برنامه و يا خامته (-0-) آن

قفل کودک  صفحه 5
 درب ماشني لباسشويي را باز کرده و البسه را مجدد در داخل آن قرار 
دهيد  صفحه 4، 5

6 3

صفحه منايش/ 
دکمه هاي انتخاب

عملکرد هاي انتخابگر برنامه
اضافي

 شروع/
بارگذاري مجدد

1

23

** در صورت چشمک زدن مسبل  بر 
روي صفحه منايش، عملکرد قفل کودک 
فعال است  مبنظور غير فعال کردن، 

صفحه 5 را ببينيد.

عملکرد هاي اضافي و دکمه های انتخاب 
 تنظيمات شخصي، صفحه 5.

کليه دکمه ها حساس بوده و يک 
فشار مالمي کافي است. دکمه 

عملکرد (Ready in)  )زمان 
حاضر بکار( را به جهت اعمال یک 

کارکرد خودکار بهمراه کلیه انتخاب 
ها فشار داده و نگه دارید.

انتخابگر برنامه براي روشن و 
خاموش کردن ماشني و براي 

انتخاب برنامه بکار مي رود. و مي 
توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

 دکمه شروع/بارگذاري مجدد 
را فشار دهيد

2
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مقادیر برق مصرفی به مدل دستگاه بستگی دارد
حجم عملکرد هاي اضافيبرنامه

مدت آب***برق***لباس
برنامه***

145 دقيقه 60 ليتر0/24 کيلووات ساعت7 کيلوگرمCottons   (cold) )کتان( )سرد(

145 دقيقه 59 ليتر0/37 کيلووات ساعت7 کيلوگرم**Cottons  30 °C )کتان 30 درجه سانتیگراد(

155 دقيقه59 ليتر0/98 کيلووات ساعت7 کيلوگرم**Cottons  40 °C )کتان 40 درجه سانتیگراد(

165 دقيقه59 ليتر1/15 کيلووات ساعت7 کيلوگرم**Cottons  60 °C )کتان 60 درجه سانتیگراد(

155 دقيقه69 ليتر2/10 کيلووات ساعت7 کيلوگرمCottons  90 °C )کتان 90 درجه سانتیگراد(

 * Cottons  60 °CEco Perfect )کتان 60 درجه سانتیگراد(
)اکو پرفکت(

180 دقيقه42 ليتر1/05 کيلووات ساعت7 کيلوگرم

 Easy-Care  40 °C** 
)آسان شستشوی 40 درجه سانتیگراد(

87 دقيقه53 ليتر0/62 کيلووات ساعت3/5 کيلو گرم

**Mix  40 °C )مختلط 40 درجه 
سانتیگراد(

60 دقيقه47 ليتر0/54 کيلووات ساعت3/5 کيلو گرم

Delicate/Silk  30 °C )ابریشم 30 درجه 
سانتیگراد(

41 دقيقه34 ليتر0/19 کيلووات ساعت2 کيلوگرم

41 دقيقه35 ليتر0/05 کيلووات ساعت2 کيلوگرمDelicate/Silk   (cold) )ابريشم( )سرد(

40 دقيقه39 ليتر0/17 کيلووات ساعت2 کيلوگرمWool  30 °C )پشم 30 درجه سانتیگراد(

40 دقيقه39 ليتر0/03 کيلووات ساعت2 کيلوگرمWool   (cold) )پشم( )سرد(

.92/75/EEC تنظيمات برنامه براي اجنام تست و رتبه بندي مصرف انرژي، بر اساس استاندارد اروپايي شماره  *
EN60456 تنظيمات برنامه براي اجنام تست بر اساس استاندارد معتبر شماره  ** 

توجه در مورد تست هاي تطبيقي: جهت اجنام تست بر روي برنامه هاي شستشو، يک حجم معني از لباس را با حداکثر 
 سرعت چرخش بشوييد.

بعنوان يک برنامه کوتاه مدت جهت البسه داراي کد رنگ، برنامه Mix  40 °C )مختلط 40درجه سانتيگراد( را با 
حداکثر سرعت چرخش انتخاب مناييد.

***  احنراف مقادير بدست آمده از مقادير مشخص شده بستگي به فشار آب، سنگيني آب، و دماي ورودي، دماي محيط، نوع، 
حجم، و ميزان کثيفي البسه، مواد شوينده مورد استفاده، نوسانات نيروي برق و عملکرد هاي اضافي انتخاب شده دارد.

     دستور العمل هاي اميني
راهنمای مصرف کنندگان و دیگر اطالعات ارائه شده بهمراه دستگاه را با دقت مطالعه منوده و بر طبق آن عمل کنید.  -

مدارک دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید.  -
هرگز دوشاخه دستگاه را با کشيدن کابل از پريز خارج نکنيدخطر برق گرفتگي!  -

هرگز با دستان خيس دوشاخه را به برق نزده و يا آنرا از پريز نکشيد.  -
دستگاه هاي فرسوده:خطر مرگ!

دو شاخه برق را بکشيد.  -
-  کابل اصلي برق را بريده و بهمراه دو شاخه دور بياندازيد.

-  قفل درب ماشني لباسشويي را از بني ببريد. اينکار مانع از اين ميشود که کودکان بتوانند 
درب را بر روي خود بسته و باعث خفگي خود شوند.

کارتن، قطعات پالستيکي و اجزاي بسته بندي را در دسترس کودکان قرار ندهيد.خطر خفگي!  -
مواد شوينده و محصوالت نگه دارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.خطر مسموميت!  -

-  اقالم شستني آغشته به مواد نگه دارنده حاوي حالل مانند لکه بر ها/محلول هاي متيز کننده، خطر انفجار!
 پس از قرار گرفنت در مخزن لباسشويي، امکان ايجاد انفجار را بهمراه دارند.

بنابر اين قبل از قرار دادن آن ها در داخل دستگاه، با دست کامال آمبالي مناييد.
خطر جراحت و آسيب 

ديدگي!
درب ماشني لباسشويي ممکن است خيلي داغ شود.  -

در هنگام ختليه مايع شوينده داغ، مراقب باشيد.  -
بر روي ماشني لباسشويي نرويد.  -

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

-  در هنگام کار کردن ماشني لباسشويي و زماني که ميخواهيد درب کشوي مواد شوينده را باز 
کنيد، مراقب باشيد.
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ماشني لباسشويي

fa راهنمای کاربری دستگاه

قبل از راه اندازي ماشني لباسشوئي، اين دستورالعمل ها و همچنني دستورالعمل هاي مجزاي 
نصب را مطالعه فرماييد.

دستور العمل هاي اميني مندرج در صفحه 8 را مالحظه فرماييد!

اطالعاتي در مورد صفحه منايش   به مدل دستگاه بستگي دارد
درب ماشني لباسشويي را درست ببنديد، احتماال لباس الي آن گير کرده است. چشمک میزند

 شير آب را کامال باز کنيد، شلنگ تغذيه احتماال پيچ خورده و يا زير چيز سنگيني قرار دارد،
فیلتر را متیز کنید  صفحه 10، فشار آب خیلی پایین است.

 پمپ مواد شوينده گرفته است، پمپ مواد شوینده را متيز مناييد  صفحه 10.
شلنگ ختليه/لوله مواد زائد گرفته است، شلنگ واقع در سيفون را متيز کنيد  صفحه 10.

آب در کف محفظه لباس جمع شده و از دستگاه چکه مي کند. با بخش خدمات پشتيباني مشتريان متاس بگيريد.
ايراد بحساب مني آيد. ورودی آب داغ مصرف نشده. شیر آب گرم را بررسی کنید.

قفل کودک فعال است: آن را غیر فعال منایید  صفحه 5.

 روش نگهداری و متیزکاری 
دستگاه

مراحل قبل از شستشو براي خنستني بار
هيچ نوع لباسي در داخل ماشني لباسشويي قرار ندهيد! شير آب را باز کنيد. موارد زیر را در داخل محفظه II بریزید:

حدود 2 لیتر آب   -
-  مواد شوينده )پیمانه را بر اساس توصيه هاي شرکت سازنده و با توجه به درجه سنگيني امالح آب محل سکونت 

خود در نظر بگيريد(
 انتخابگر برنامه را بر روي برنامه Easy-Care  60 °C )آسان شستشو 60 درجه سانتيگراد( قرارداده و دکمه 

Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را فشار دهید. ! در هنگام خامته برنامه، انتخابگر برنامه را بر روی 
وضعیت Off )خاموش( قرار دهید.

محفظه ماشني لباسشويي، صفحه کنترل
-  با پارچه نرم و مرطوب پاک شود.

-  از مواد شوينده ساينده، صيقل زن و يا محلول هاي متيز کننده )متيز کننده استيل( استفاده ننماييد. 
-  رسوبات مواد شوينده و محلول هاي متيز کننده را فورا برطرف منوده و پاک کنيد.

-  ماشني لباسشويي را با فشار آب متيز نکنيد.
روش متيز کردن کشوي مواد شوينده...

.1

.2

.3

.4

.5

.6

... در صورتيکه داراي رسوبات مواد شوينده و محلول هاي نرم کننده باشد.
کشو را به مست بيرون کشيده، ضامن آن را کمي به پايني فشار داده و بطور کامل خارج کنيد.

جهت جدا ساخنت ضامن: با انگشت ضامن را از پايني بسمت باال فشار دهيد.
جهت مدل های دارای محفظه مخصوص مواد شوینده مایع: محفظه را از عقب به مست باال گرفته و خارج سازید.

کشوي توزيع مواد شوينده و ضامن آن را با استفاده از آب و يک برس شستشو داده و خشک مناييد.
ضامن و گيره را وصل کنيد )سيلندر به پني راهنما متصل گردد(.

کشو را به مست داخل فشار دهيد.

توزيع مواد شوينده را باز بگذاريد تا رطوبت باقي مانده آن خشک شود.

محفظه لباس
درب ماشني لباسشويي را باز بگذاريد تا رطوبت آن محفظه لباس کامال خشک شود.

جهت برطرف کردن لکه های زنگ زدگي - از مواد متيز کننده فاقد کلرين استفاده منوده و از بکار بردن سيم ظرفشويي پرهيز مناييد.
جرم زدائي از خالي بودن ماشني لباسشويي اطمينان حاصل مناييد!

در صورتيکه مواد شوينده درست اندازه گيري و مصرف شود، نيازي به اين کار مني باشد. در این صورت، جرم 
زدائی دستگاه را بر اساس دستورالعمل های شرکت سازنده اجنام دهید. مواد جرم زدای مناسب را می توان از 

پایگاه اینترنتی شرکت ما و مراکز خدمات پس از فروش خریداری منود  دستورالعمل های نصب.
باز کردن اضطراري درب ماشني لباسشويي )بطور مثال در زمان قطع برق شهري(

.1

.2

.3

پس از وصل مجدد برق دستگاه بطور خودکار برنامه را ادامه خواهد داد. ولي اگر به هر دليل الزم شد که درب اصلي 
ماشني لباسشويي باز شود، بصورت زير عمل گردد:

خطر سوختگي با آب داغ وجود دارد!
 مواد شوينده و البسه ممکن است داغ باشند. صبر کنید تا سرد شود

 در صورتيکه استوانه محفظه هنوز مي چرخد، به آن دست نزنيد.
تا زماني که آب داخل محفظه از درب شيشه اي قابل رويت باشد، از باز کردن درب ماشني لباسشويي بپرهيزيد.
انتخابگر برنامه را بر روي گزينه Off )خاموش( قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پريز خارج کنيد.

مواد شوينده را خارج مناييد  صفحه 10.
 اهرم باز کردن اضطراري را با يک ابزار به مست پايني کشيده و آزاد کنيد.

در اين هنگام مي توان درب ماشني لباسشويي را باز منود.

خطر برق گرفتگي! دوشاخه برق را از پريز خارج کنيد.   -
خطر انفجار! از محلول های متیز کننده استفاده ننمایید.  -
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روش نگه داري از دستگاه
پمپ محلول شوينده

 انتخابگر برنامه را بر روي گزينه Off )خاموش( قرار داده 
و دوشاخه دستگاه را از پريز خارج کنيد.

 با استفاده از یک آچار پیچ گوشتی و یا ضامن مواد شوینده مایع 1.
)بسته به مدل دستگاه(، دریچه سرویس را باز منوده و بردارید.

.2

.3
راه آب خم شو را باز منوده و یک ظرفی که بقدر کافی بزرگ باشد را زیر آن قرار دهید.

 براي مدل هاي داراي شلنگ ختليه: شلنگ ختليه را از گيره نگه دارنده آن جدا سازيد.
 سرپوش آب بندي را برداشته و صبر مناييد تا محلول شوينده به بيرون بريزد. 

سرپوش آب بندي را سر جاي خود قرار داده و شلنگ ختليه را در نگه دارنده آن قرار دهيد.

 براي مدل هاي بدون شلنگ ختليه: با دقت پيچ هاي درپوش پمپ را 180 درجه و یا تا 3*
 حدی که محلول شوینده شروع به خارج شدن از راه آب خم شو مناید، باز کنيد. هنگامیکه 

 ظرف پر شد، درپوش پمپ را بسته و ظرف را خالی کنید. تا زمان ختليه شدن کامل 
محلول شوينده، مراحل باال را تکرار مناييد.

.4

.5

.6

.7

.8

با دقت پيچ هاي درپوش پمپ را باز کنيد )ممکن است آب باقيمانده باشد(.
 قسمت هاي داخلي، نوار درپوش پمپ و محفظه پمپ را متيز مناييد. 

)پروانه داخل پمپ مواد شوينده مي بايست براحتي بچرخد.
روکش پمپ را در جاي خود قرار داده و پيچ هاي آن را محکم مناييد.

شلنگ ختلیه )بسته به مدل دستگاه( و راه آب خم شو را به وضعیت اولیه برگردانید.
دريچه تعميرات را در جاي خود قرار داده و ببنديد.

 مبنظور جلو گيري از جاري شدن مواد شوينده استفاده نشده در داخل قسمت ختليه در 
مرحله شستشوي بعدي:

2 ليتر آب در محفظه II ريخته و برنامه Empty  )ختليه( را اجرا مناييد.

قرار دادن شلنگ ختليه در سيفون دستشويي
انتخابگر برنامه را بر روي گزينه Off )خاموش( قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پريز خارج کنيد.

گيره شلنگ را شل منوده و با دقت شلنگ ختليه را خارج سازيد )آب باقيمانده(.1.

.2

.3
شلنگ ختليه و قطعات اتصال سيفون را متيز کنيد.

شلنگ ختليه را مجددا وصل منوده و اتصال را توسط گيره شلنگ محکم کنيد.

فيلتر داخل لوله آب
 خطر برق گرفتگي!

ابزار اميني آکوا - استاپ را در آب فرو نبريد )اين ابزار حاوي يک شير الکتريکي مي باشد(.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

فشار آب داخل شلنگ تغذيه آب را کاهش دهيد:
شير آب را ببنديد.

 یکی از برنامه ها را انتخاب کنید )بجز برنامه های Rinse  )آبکشی( /  Spin )چرخش( / 
Empty  )ختلیه((.

 گزینه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( را انتخاب کنید. اجازه دهيد که برنامه 
حدود 40 ثانيه کار کند.

 انتخابگر برنامه را بر روي گزينه Off )خاموش( قرار دهيد. دو شاخه 
برق را بکشيد.

 جهت متيز کردن فيلتر:

 شلنگ را از شير جدا سازيد. 
 با استفاده از يک برس کوچک فيلتر را متيز کنيد. 

 و/يا براي مدل هاي استاندارد و مدل هاي داراي ابزار آکوا - سکيور:
 شلنگ پشت دستگاه را برداريد. 

با استفاده از آچار، فيلتر را باز منوده و متيز کنيد.
شلنگ را وصل کرده و از حلاظ نشتي چک کنيد.

خطر سوختگی   - 
صبر کنيد تا محلول شوينده خنک شود.  

شير آب را ببنديد.  -
چه کنيم اگر...
شلنگ ختليه را بطور صحيح وصل/جايگذاري کنيد.از دستگاه آب نشت مي کند.  -

پيچ هاي اتصال شلنگ آب را محکم مناييد.  -
آب به دستگاه وارد مني شود. 
مواد شوينده توزيع مني شوند.

گزينه Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( انتخاب نشده است؟  -
شير آب باز نشده است؟  -

امکان انسداد فيلتر وجود دارد؟ فيلتر را متيز کنيد  صفحه 10.  -
شلنگ آب ورودي پيچ خورده و يا زير چيز سنگيني قرار گرفته است؟  -

-  عملکرد اميني فعال است. آيا برنامه متوقف شده است ؟  صفحه 4.درب دستگاه باز خنواهد شد.
-  آيا گزينه (without final spin)  )بدون چرخش نهائي( انتخاب شده است ؟ 

 صفحه 3، 4.
-  فقط توسط آزاد سازي اضطراري باز مي شود؟  صفحه 9.

-  پس از خاموش شدن ماشین لباسشویی، درب آن قفل می گردد: ماشین لباسشویی را 
روشن منوده و 5 ثانیه صبر کنید

برنامه انتخاب شده آغاز بکار 
منی کند.

-  گزینه های Start/Reload )شروع/بارگذاري مجدد( و یا (Ready in)  )زمان 
حاضر بکار( انتخاب شده اند؟

-  درب ماشني لباسشويي بسته است؟
قفل کودک فعال است؟ غیر فعال منایید  صفحه 5.  -

-  آيا گزينه (without final spin)  )بدون چرخش نهائي( انتخاب شده است ؟ مواد شوينده ختليه مني شوند.
 صفحه 3، 4.

پمپ مواد شوینده را متيز مناييد  صفحه 10.  -
لوله مواد زائد و/يا شلنگ ختليه را متيز مناييد.  -

آب داخل محفظه لباس ديده مني 
شود.

-  ايراد بحساب مني آيد. آب داخل محفظه شستشو پایین تر از حد قابل دیدن قرار خواهد 
داشت.

نتيجه چرخش بخش رضايت 
 بخش نيست.

البسه مرطوب/خيلي مرطوب 
است.

-  ايراد بحساب مني آيد. سیستم کنترل چرخش، دوره چرخش را متوقف منوده است. 
توزیع البسه در داخل محفظه بطور ناهموار اجنام گرفته است لباس هاي بزرگ و 

کوچک را در داخل محفظه لباسشويي بطور هموار و يکنواخت قرار دهيد.
-  )کاهش زمان اتوکاری(  انتخاب شده است؟  صفحه 5.

آيا سرعت انتخابي خيلي پايني است؟  صفحه 5.  -
طول زمان برنامه بطور ناگهانی 
و در زمان اجرای برنامه، تغییر 

کرده است.

-  ايراد بحساب مني آيد. طول زمان برنامه ممکن است به دلیل ناهمواری توزیع البسه در 
داخل محفظه شستشو تغییر کند، بر این اساس صفحه منایشگر تغییرات طول زمان را 

اصالح و منایش خواهد داد.
دوره هاي چرخش چندين بار 

اجرا ميگردند.
-  ايراد بحساب مني آيد. سيستم تشخيص عدم باالنس لباس ها، عدم توزیع مناسب لباس ها را 

تشخیص داده و سعی می کند آن را از طریق تکرار دوره چرخش اصالح مناید.
در محفظه محصوالت نگه دارنده 

آب باقي مي ماند.
-  ايراد بحساب مني آيد. در عملکرد محصوالت نگه دارنده تغييري ايجاد مني شود.

-  در صورت لزوم، ضامن محفظه را متيز کنيد  صفحه 9.
محفظه ماشني لباسشويي بو 

مي گيرد.
-  برنامه Cottons  90 °C )کتان 90 درجه سانتيگراد( را بدون لباس اجرا 

منایید. از ماده شوينده استاندارد استفاده فرماييد.
صفحه منایش وضعیت  در 

 حال چشمک زدن می باشد.
دستگاه حجم بيش از حد مواد 

شوينده را تشخيص مي دهد.

 -  بيش از حد مواد شوينده ريخته ايد؟
کف زيادي در داخل ماشني لباسشويي وجود داشته و از کشوي مواد شوينده به بيرون 
مي ريزد: 1 قاشق غذا خوري محلول نرم کننده را بهمراه 1/2 ليتر آب مخلوط منوده و در 

داخل محفظه II بريزيد. )بجز لباس هاي بيرون از منزل و الياف ظريف(.
-  براي دوره بعدي شستشو، پيمانه مواد شوينده را کاهش دهيد.

ايجاد سرو صداي شديد، لرزش 
و حرکت دستگاه در هنگام 

چرخش.

 -  آيا پايه هاي دستگاه محکم شده است؟
پایه های دستگاه را محکم کنید ~ دستورالعمل های نصب.

 -  آيا وسايل اميني حمل و نقل دستگاه را برداشته ايد؟
لوازم اميني حمل و نقل را از دستگاه جدا کنيد.  دستورالعمل هاي نصب.

المپ های صفحه منایش/
منایشگر در هنگام کارکردن 

دستگاه در حالت خاموش باقی 
می مانند.

حالت صرفه جوئی در مصرف برق  صفحه 5.  -
آيا برق قطع شده است؟  -

-  آيا فيوز پريده است ؟ فيوز را راه اندازي مجدد/ تعويض مناييد.
-  در صورت تکرار ايراد، با بخش خدمات پشتيباني مشتريان متاس حاصل بفرماييد.

طول زمان اجراي برنامه بيش از 
حدمعمول است.

-  ايراد بحساب مني آيد. سيستم تشخيص عدم باالنس لباس ها، اين عدم وجود تعادل را 
از طريق هموار سازي مکررحجم البسه برطرف خواهد منود.

-  ايراد بحساب مني آيد. سيستم تشخيص کف فعال است، دوره هاي آبکشي اضافه را 
اجرا مي کند.

رسوب مواد شوينده بر روي 
لباس ها بچشم ميخورد.

-  برخي اوقات مواد شوينده بدون فسفات، حاوي رسوباتي هستند که در آب حل مني شوند.
-  از برنامه دوره  Rinse/Spin  )آبکشی/چرخش( استفاده منوده و یا لباس ها را 

پس از شستشو برس بزنید.
چنانچه شخصا قادر به رفع عیب نبوده و در حالتی که نیاز به تعمیرات باشد:

-  انتخابگر برنامه را بر روي گزينه Off )خاموش( قرار داده و دوشاخه دستگاه را از پريز خارج مناييد.
11-  جريان تغذيه آب را قطع منوده و با بخش خدمات پشتيباني مشتريان متاس بگيريد  دستورالعمل هاي نصب.

منایید.
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