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 نکات ایمنی
آنرا توسط مسئول  از خطر،  در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب   

خدمات و یا شخصی کار آمد تعویض نمایید.
 از شلنگ و وسایل نو که به همراه دستگاه موجود است استفاده کنید و مجموعه 

قدیمی را دوباره استفاده نکنید.
 ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی و فضای داخلی می باشد.

 کودکان و اشخاص با توانایی کم فیزیکی و ذهنی یا افراد کم تجربه و کم دانش، با 
نظارت دیگران می توانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با 

ماشین لباسشویی بازی کنند.
 پیش از تمیزکردن یا هرگونه تعمیرات، دو شاخه را از برق بیرون بکشید.

 پیش ازشستشو، از خالی بودن جیب لباس ها اطمینان حاصل کنید.
 اشیاء تیز و برنده مانند سکه، سوزن ، سنجاق، پیچ، سنگ و غیره باعث آسیب جدی 

به ماشین می شوند.
 بعد از اتمام کار دو شاخه آنرا از برق بیرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.

از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمائید. در  باز کردن درب  از   پیش 
صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو، درب را باز نکنید.

 پیش از هربار استفاده بررسی نمائید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین 
نرفته باشند.

 ممکن است درب شیشه ای درهنگام کارکردن ماشین بسیار داغ شود، کودکان و یا 
حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین، دوراز آن نگاه دارید.

 از تطابق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمائید.
 از پریز برقی که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویی می باشد استفاده نکنید. 

هرگز دو شاخه را با دست مرطوب بیرون نکشید.

 به منظور ایمنی بیشتر، پریز برق باید به یك سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید 
که پریز شما به صورت صحیح به سیم ارت متصل است.

 کودکان زیر 3 سال باید دوراز دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظارت باشند.
 کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید آن ها با دستگاه بازی نمی کنند.

 ممکن است مواد بسته بندی برای کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته 
بندی، کیسه های پالستیکی و فوم ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 زمانی که دستگاه در حال تخلیه آب داغ می باشد مراقبت های الزم را برای جلوگیری 
از سوختگی بعمل آورید.

 ماشین لباسشویی را در حمام، مکان های مرطوب یا اتاق هایی که درون آن ها گاز و 
مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.

 اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه باید توسط نمایندگی های 
مجاز وطبق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین ایمنی صورت گیرد.

 قبل از راه اندازی دستگاه، باید کلیه مواد بسته بندی و پیچ و مهره های مخصوص 
این صورت دستگاه در حین  از دستگاه جدا کنید در غیر  را بدرستی  حمل و نقل 

شستن لباس ها آسیب جدی خواهد دید.
 قبل از این که لباس ها را برای اولین بار بشویید، یك بار برنامه شستشو را بدون 

لباس اجرا نمایید.
 ماشین لباسشویی که دارای یك لوله ورودی آب است، فقط می بایست به شیر آب 
سرد متصل شود.  در صورت دارا بودن دو ورودی می تواند به شیر آب سرد و گرم 

متصل شود.
 ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی می باشد و تنها برای منسوجات 

مناسب ماشین لباسشویی طراحی شده است.
 از مواد قابل اشتعال، حالل های سمی، گازوئیل، الکل وغیره برای از بین بردن لکه نباید 

نکات ایمنی



 
 
 

  

 
 
 

 

َ   1
2
3

 
 

 
 



 

 1

  2
  3

 

 

 

 

          
(آب سرد)(آب گرم)



 
 

 

1
 

2
 

 
  

1

2

  1

 
 

2

 
 3

  4
3 2  

5

 
3 1

 



 10  
 

 

 

 

 
 
 

  
 
1

 

 2

 



 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

   
  

     
 

  

 
 

 
 

 
    

  
   
    

  
  

 
  

 
  

  



راه اندازی
نقاشی و الکل می باشند را درون ماشین لباسشویی نشویید.

توجه به پودرهای شوینده
برای شستشوی لباس ها، از مواد شوینده مناسب با کف کم و یا پودر مخصوص ماشین 
لباسشویی استفاده نمایید که با نوع جنس لباس )کتان، الیاف مصنوعی، لباس های 

نازک و پشمی(، رنگ، دمای شستشو و میزان کثیفی لباس ها سازگار باشد.
در صورت عدم رعایت نکات فوق، ممکن است کف ناشی از ماده شوینده افزایش پیدا 

کند و از جا پودری لبریز شود و خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.
مواد سفید کننده قلیایی به لباس ها آسیب می رسانند، در صورت نیاز مقدار کمی از 

آن ها را استفاده نمایید.
اگر پودرهای شوینده درون لباس ها باقی بمانند ایجاد بوی بدی خواهند نمود. برای 

جلوگیری، از درست انجام شدن عمل آبکشی اطمینان حاصل نمایید.
اگر دمای آب کم باشد یا میزان پودر مصرفی زیاد باشد پودر به راحتی و به طور کامل 
حل نمی شود و روی لباس ها، درون لوله ها و دستگاه باقی می ماند و برای لباس ها 

ایجاد آلودگی می کند.
وهمچنین  آب  فشار  و  کثیفی  میزان  آنها،  وزن  به  باید  لباس ها  شستشوی  برای 

توصیه های شرکت تولید کننده ماده شوینده مصرفی دقت کافی داشت.
اگر از میزان فشار آب آگاهی ندارید با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.

از دسترس  و دور  امن و خشك  را در جای  افزودنی ها  و سایر  مواد شوینده  نکته: 
کودکان قرار دهید.

لطفا جیب های  لباس ها را خالی نمایید.
لطفا جیب های لباس هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم 

از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در 
غیر این صورت ممکن است ماشین صدمه 

دیده و یا یك ایراد غیرعادی پیدا کند.

می شوند  شسته  که  لباس هایی 
باید بر اساس مشخصات زیر دسته 

بندی شوند:
بر اساس نشانه هایی که بر روی بر چسب های آنها نوشته شده است: لباس های 
و  ابریشم ، پشمی  الیاف مصنوعی ،  الیاف مختلط ،  به دسته های کتان ،  قابل شستشو 

الیاف ساختگی تقسیم می شوند.
باید  جدید  رنگی  لباس های  تمام  شوند.  جدا  باید  رنگی  و  سفید  لباس های  رنگ: 

جداگانه شسته شوند.
اندازه: برای تاثیر شستشوی بهتر، لباس ها با اندازه های متفاوت را باهم بشویید. 

حساسیت:  لباس های نازک باید جداگانه شسته شوند و همچنین برای منسوجات 
پشمی نو، پرده ها و ابریشمی از برنامه شستشو مالیم استفاده نمایید. 

ابتدا برچسب مراقبتی تمام لباس هایی که باید شسته شوند را مالحظه نمایید.
قبل از ریختن لباس ها در ماشین باید آنها را دسته بندی نمایید. گیره پرده قبل از 
می رسانند.  آسیب  ماشین  به  لباس ها  روی  تزئینات  شود.  جدا  آن  از  باید  شستشو 

لباس هایی که دکمه و گل دوزی دارند باید قبل از شسته شدن پشت و رو شوند.
تمیز شدن سریع تر:

زیپ ها باید بسته باشند و دکمه ها و قالب ها باید ثابت شوند. روبان ها و بند های لباس ها 
باید به هم متصل شوند.

لباس زیر، جوراب، کروات، دستکش و چیزهای کوچك دیگر برای شستشو باید 
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اولین شستشو

کلید  چرخاندن  با  مي شویید  که  لباس هایي  نوع  به  توجه  با  را  نظر  مورد  برنامه  ابتدا 
گردان انتخاب نمایید.

در مرحله دوم دماي مناسب را بر اساس کثیفي لباس انتخاب نمایید. به طور کلي 
هر چه دماي آب باالتر باشد، مصرف برق آن بیشتر خواهد بود.

در آخر، سرعت چرخش مناسب را انتخاب نمایید. هرچه سرعت چرخش بیشتر باشد 
لباس ها خشك تر مي شوند و صداي ماشین بلندتر خواهد شد.

لباس هاي حساس و ظریف چروک مي شوند و عمر ماشین لباسشویي کوتاه تر مي شود.
را  ماشین  سرعت  کمترین  باید  نازک  لباس های  از  محافظت  براي  کنید:  دقت  لطفا 
انتخاب کنید. برنامه اصلي شستشو بستگي به نوع لباس ها دارد. برنامه اصلي شستشو 

را مي توانید از موارد پایین انتخاب نمایید:

Cotton: کتان )نخی(
این برنامه را مي توانید براي شستشوي روزانه انتخاب نمایید. زمان اجراي این برنامه 
طوالني و با قدرت بیشتر خواهد بود. پیشنهاد مي شود لباس هاي نخي ار قبیل ملحفه ها ، 

روبالشتي ها ، لباس زیر و غیره را با این برنامه بشویید.
Mix: مخلوط

این برنامه را براي لباس هاي ضخیم که به زمان شستشو و قدرت بیشتري نیاز دارند 
انتخاب کنید. براي شستشوي لباس هاي نخي از قبیل ملحفه ، روبالشتي ، حوله ها 

و لباس زیر استفاده نمایید.
Synthetic: الیاف مصنوعی

این برنامه را برای لباس های کامال ظریف انتخاب نمایید. زمان شستشو و شدت این 
برنامه نسبت به برنامه کتان کوتاه تر و کمتر می باشد. استفاده از این برنامه برای 
شستشوی لباس ها با الیاف مصنوعی توصیه می شود. به عنوان مثال پیراهن، کت 

... . برای شستشوی پرده و لباس های رنگی نیز از این برنامه استفاده شود. در هنگام 
شستن لباس های بافت، به منظور دفرمه نشدن لباس ها می بایست از مقدار مواد 

شوینده  کمتری استفاده شود.
Kidswear: لباس کودکان

از این برنامه جهت شستشوی لباس کودکان می توانید استفاده کنید. در این برنامه 
لباس کودک شما تمیزتر شسته خواهد شد و عملکرد ویژه شستشو باعث طوالنی تر 

شدن لباس کودک شما می شود.
Underwear: لباس زیر

این برنامه مخصوی شستشوی لباس های زیر است و بیشتر از برنامه های دیگر نیازمند 
شستشوی قدرتمند و طوالنی تر است.

Drum Clean: شستشوی خودکار دیگ
این برنامه مخصوص شستشوی دیگ داخلی و نوار پالستیکی دور دیگ است. در این 
برنامه دیگ توسط آب با دمای 95 درجه سانتیگراد استریل می شود تا فضای داخلی 
دیگ جهت شستشو های آتی کامال ضدعفونی شده باشد. به هیچ عنوان هنگامی که 

این برنامه در حال فعالیت است لباسی را داخل دستگاه نکنید. 
Delicate: الیاف ظریف )حریر(

شما می توانید برای شستن لباس های ظریف خود از این برنامه استفاده نمایید. شدت 
و سرعت شستشوی آن از برنامه الیاف مصنوعی کمتر می باشد. این برنامه برای لباس 
هایی که نیاز به شستشوی به آرامی دارن توصیه می شود. اگر حجم مناسبی از کلر 
در حین این برنامه استفاده شود دیگ داخلی بهتر شسته خواهد شد. شما می توانید 

را به طور مرتب و بر اساس نیاز انجام دهید.
Heavy : لباس های سنگین

جهت شستشوی لباس های بزرگ و سنگین مانند اورکت و حوله. 
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از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی
شود،  زدگی  یخ  دچار  شما  دستگاه  و  برسد  صفر  زیر  به  حرارت  درجه  هنگامی که 

می بایست:
1-  برق دستگاه را قطع نمایید.

2-  شیر آب را با آب گرم بشویید تا لوله ورودی شل شود.
3-  لوله ورودی را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید.

4-  داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و 10 دقیقه صبرکنید.
5-  لوله ورودی را برای استفاده مجدد وصل نمایید  و درست کار کردن لوله ورودی و 

خروجی را بررسی نمایید.
درجه  صفر  باالی  دمای  از  نمی کنید  استفاده  لباسشویی  ماشین  از  که  زمانی  نکته: 

محیط اطمینان حاصل کنید.

جلوگیری از انجماد
 اگر ماشین لباسشویی شما در اتاقی قرار دارد که امکان انجماد به راحتی را دارد، لطفا  

آب باقیمانده در لوله ورودی و لوله خروجی را به طور کامل تخلیه کنید.
تخلیه آب باقی مانده در لوله ورودی

1-  شیر آب را ببندید.
2-  لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید و انتهای 

آن را درون ظرفی قرار دهید.
3-  یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه 
ظرف  ورودی  لوله  درون  آب  نمایید.  انتخاب 

مدت 40 ثانیه تخلیه می شود.

 

 نگهداری
 قبل از هر بار تعمیر پریز برق را قطع و شیر آب را ببندید.

هشدار 
دستگاه را در مجاورت حالل های شیمیایی و مواد منفجره قرار ندهید، این 

امر باعث آسیب دیدن دستگاه می گردد.
هرگز برای تمیز کردن ماشین آب بر روی آن نریزید.

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده ای که دارای  PCMX هستند ، استفاده نکنید.

تمیز کردن و نگهداری از بدنه ماشین لباسشویی
نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی عمر مفید آن را طوالنی می کند. در صورت لزوم 
می توانید سطح آنرا با پاک کننده های رقیق و ضعیف تمیز نمایید. در صورت لبریز شدن 

آب بالفاصله توسط پارچه مرطوب آنرا خشك نمایید.
 از اشیاء تیز برای از بین بردن لکه های روی بدنه استفاده نکنید.

ممنوع  مشابه  مواد  یا  رقیق شده  حالل های  و  اسیدی  ازمواد  استفاده  نکته: 
می باشد.

تمیز کردن مخزن داخلی
کلر  بدون  شوینده  ماده  با  بالفاصله  باید  مخزن  داخل  در  باقیمانده  رسوبات  و  جرم ها 

پاک شوند.
هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

نگهداری
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نگهداری
هشدار

برای جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه برق 
را بیرون بکشید. بعد از استفاده از ماشین لباسشویی، سیم برق را بیرون 

بکشید و برای جلوگیری از صدمه ندیدن کودکان درب را محکم ببندید.

تمیز کردن فیلتر تخلیه
تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

احتمال دارد نخ و موارد کوچك در فیلتر پمپ تخلیه جمع شوند.
برای اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه بهتر است این فیلتر به صورت دوره ای بررسی 

و تمیز گردد.
 هشدار

اول: آب پمپ را تخلیه و سپس فیلتر را برای تمیز کردن خارج نمایید.
دوم: در صورت داغ بودن آب مراقب سوختگی باشید. 

 مهم
با توجه به تعداد دفعات شستشو و کثیفی لباس ها ، فیلتر را به طور منظم تمیز نمایید. 
در هنگامیکه دستگاه خالی و آب تخلیه شده است اقدام به تمیز کردن نمایید. در 
صورت وجود اجسام خارجی مانند سکه، سوزن و غیره، در هنگام تخلیه آب صدا های 

غیر معمولی از دستگاه شنیده خواهد شد. 

 

 

هشدار
هنگامی که دستگاه در حال کار است و با توجه به برنامه در حال کار 
ممکن است دمای آب داخل دستگاه بسیار داغ باشد. به هیچ عنوان در 
حین کارکرد دستگاه، پمپ تخلیه را باز نکنید، زیرا خطر سوختگی وجود 
یابد و آب دستگاه  پایان  برنامه شستشو  تا مدت زمان  دارد. صبر کنید 
تخلیه شود. هنگام بستن درپوش فیلتر، دقت نمائید که آنرا به درستی و 

محکم در جای خود قرار گرفته شده باشد. 

1- پس از اینکه دستگاه خاموش شد، 
درپوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.

2- فیلتر را بیرون کشیده و مطابق شکل 
بچرخانید تا تکه های دور ریختنی داخل 

فیلتر به بیرون بیایند.

2- پس از اینکه تکه های اضافی را بیرون 
ریختید تمامی قطعات را به دقت درجای 

خود قرار دهید.
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