
راهنمای اســتفاده و خدمات ضمانت 
ماشــین لباسشویی های آلونیماشــین لباسشویی های آلونی



آلونــی بــا محصوالتــی باکیفیــت، دنیایــی از بهتریــن هــا را برایتــان بــه ارمغــان آورده 
اســت. محصوالتــی کــه نــه تنهــا از نظــر طراحــی بــا رویکــردی کامــا مــدرن طراحــی و 
ــت  ــطح از کاربــری و کیفی ــن س ــه باالتری ــی ب ســاخته شــده انــد؛ بلکــه از نظــر کیف

رســانده شــده انــد. 

مــا ضمــن تشــکر از حســن انتخــاب شــما، دعــوت مــی کنیــم تــا بــا مطالعــه راهنمــای 
اســتفاده از محصــول خریــداری شــده، بــا روش هــای اســتاندارد اســتفاده بیشــتر 

آشــنا شــوید. 

آلونی، انرژی زندگی





        این دفترچه را با دقت بخوانید

مصــرف کننــده عزیــز؛ لطفــا اطالعــات کاربــر را بــا 
دقــت بخوانیــد و جهــت اســتفاده هــای بعــدی 

پیــش خــود نگــه داریــد. 

ایــن دفترچــه شــامل قســمت هــای ایمنــی، راه 
اســت.  ایرادیابــی  و  نصــب  انــدازی، 

انــدازی  راه  از  قبــل  دفترچــه  دقــت  بــا  مطالعــه 
خواهــد  کمــک  شــما  بــه  لباسشــویی  دســتگاه 
کــرد کــه بــه طــور صحیــح از دســتگاه اســتفاده و 

کنیــد.  نگهــداری 

        قبل از تماس با سرویس کار

مــرور کــردن قســمت عیــب یابــی کمــک خواهــد 
کــرد کــه مشــکالت معمولــی را خودتــان حــل کنیــد 
بــه حــل مشــکل توســط ســرویس کار  نیــازی  و 

نداشــته باشــید. 

        توجه داشته باشید

 ســازنده پــس از یــک سیاســت توســعه ثابــت 
و پیشــرفت محصــول، ممکــن اســت تغییــرات را 

بــدون اطالعــات قبـلـی انجــام دهــد. 
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سامانه محرکه سیستم مستقیم

موتــور  لباسشــویی،  ماشــین  از  مــدل  درایــن 
پیشــرفته BLDC بــا بازدهــی زیــاد و یکنواخــت، بــا 

طــول عمــر زیــاد اســتفاده شــده اســت.

۶حرکتی

ــاس  ــه انتخــاب شــده ماشــین لب ــه برنام بســته ب
شــویی قــادر اســت عملکردهــای گوناگــون درام یــا 
ترکیبــی از عملکردهــا را انجــام دهــد. در ترکیــب بــا 
ســرعت چرخــش کنتــرل شــده و قابلیــت چرخانــدن 
شستشــوی  عملکــرد  راســت،  و  چــپ  بــه  درام 
درهرزمانــی  و  یافتــه  بهبــود  بســیار  دســتگاه 

ــی دهــد. ــه شــما م ــن نتیجــه را ب بهتری

ضد چروک

بــا تغییرچرخــش درام، میــزان چــروک پوشــاک بــه 
حداقــل مــی رســد.

المنت های گرمایی

المنــت هــای گرمایــی داخلــی بــه صــورت اتوماتیک 
انتخــاب  دمــا درچرخــه هــای  بهتریــن  در  را  آب 

شــده گــرم مــی کنــد. 

مصرف کم با سامانه شستشوی هوشمند

ســامانه شستشــوی هوشــمند میــزان پوشــاک و 
دمــای آب را تشــخیص داده و ســپس میــزان آب 
مناســب و زمــان شستشــو را بــه منظــور بــه حداقــل 

رســاندن مصــرف انــرژی تعییــن مــی کنــد.

قفل کودک

عملکــرد قفــل کــودک، مانــع ازتغییــر ناخواســته ی 
ــی  ــودک م ــرد توســط ک ــگام کارک ــات در هن تنظیم

شــود.

سامانه کنترل سرعت کم صدا

بــا درک میــزان پوشــاک و تعــادل، پوشــاک را بــه 
تــا میــزان صــدای  برابــر توزیــع مــی کنــد  طــور 

حاصــل از خشــک کــن بــه حداقــل برســد.

قابلیت های دستگاه



دستورالعمل های مهم ایمنی

ایمنــی خــود، جهــت  بــه منظــور ســالمتی و 
ــار،  ــا انفج ــش ســوزی ی ــر آت ــگیری از خط پیش
بــرق گرفتگــی یــا خســارات مالــی و آســیب های 
ــا  جانــی اطالعــات منــدرج در ایــن دفترچــه را ب

ــد. ــه کنی ــت مطالع دق

پیش از استفاده از دستگاه ،تمامی دستورالعمل 
ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است.

مــا پیــام هــای ایمنــی مهــم و زیــادی را درایــن 
دفترچــه راهنمــا بــه شــما ارائــه کــرده ایــم لطفــًا 
ــرده و از آن  ــی را مطالعــه ک ــام هــای ایمن ــام پی تم

هــا پیــروی کنیــد.

         این عامت هشدار ایمنی است.

ایــن عالمــت بــه شــما دربــاره خطــرات بالقــوه ای کــه 
ممکــن اســت باعــث مــرگ یــا آســیب رســیدن بــه 
شــما یــا دیگــران شــود، را هشــدار مــی دهــد. کلیــه 
پیــام هــای ایمنــی، بــا عالمــت هشــدار ایمنــی، 
ــا  ــه همــراه یکــی از کلمــات »خطــر« ، »هشــدار« ی  ب

»اخطار« آمده است.

معنای این کلمه ها عبارت است از:

         خطر!

اگــر فــورًا از دســتورالعمل هــا پیــروی نکنیــد، دچــار 
مــرگ یــا آســیب جانــی خواهیــد شــد.

         هشدار!

عــدم پیــروی از دســتورالعمل هــا خطــر مــرگ یــا 
آســیب جانــی را بــه همــراه دارد.

         اخطار!

عــدم پیــروی از دســتورالعمل هــا منجــر بــه آســیب 
دســتگاه یــا آســیب بــه شــما مــی شــود. 

همــه پیــام هــای ایمنــی بــه شــما مــی گوینــد کــه 
ــه شــما مــی  ــوه ای وجــود دارد، ب چــه خطــرات بالق
گوینــد چگونــه احتمــال حادثــه را کاهــش دهیــد 
و همچنیــن بــه شــما اطــالع مــی دهنــد اگــر از

دســتورالعمل هــا پیــروی نکنیــد ممکــن اســت چــه 
اتفاقــی بیفتــد. 

احتیاط های اولیه ایمنی

         هشدار!

شــوک  یــا   ، ســوزی  آتــش  خطــر  کاهــش  بــرای 
الکتریـکـی آســیب رســیدن بــه افــراد در هنــگام 
اســتفاده از ماشــین لبــاس شــویی، احتیــاط هــای 
ــد: ــال کنی ــر را دنب ــوارد زی ــه م ــی از جمل ــه ایمن اولی

- قبــل از نصــب ماشــین لباسشــویی، وجــود آســیب 
صــورت  در  کنیــد  بررســی  را  خارجــی  ســطح  در 
را  مشــاهده آســیب در ســطح خارجــی دســتگاه 

نصــب نکنیــد.                                                                                                                     
ــرض  ــه در مع ــی ک ــویی را در جای ــین لباسش - ماش

ــد. ــا نگهــداری نکنی هــوای آزاد اســت، نصــب ی
- دکمه های کنترل را دستکاری نکنید.

یــا  تعمیــر  را  دســتگاه  قطعــات  از  هیچکــدام   -
را  آن  کــه  نکنیــد  ســعی  یــا  نکنیــد  تعویــض 
ســرویس کنیــد. مگــر اینکــه بــه طــور مشــخص 
در دســتورالعمل هــای نگهــداری توســط کاربــر یــا 
دســتورالعمل هــای تعمیــر توســط کاربــر پیشــنهاد 
ــرای  ــش و مهــارت الزم را ب شــده باشــد و شــما دان

باشــید. انجــام آن کار داشــته 
- فضــای زیــر و اطــراف دســتگاه مــواد قابــل احتــراق 
مــواد  کهنــه،  کاغــذ  پارچــه،  ضایعــات  قبیــل  از 

شــیمیایی و غیــره نگذاریــد.
ــد،  ــی جســمی دارن ــرادی کــه ناتوان ــا اف - کــودکان ی
بایــد زیــر نظــر یــک فــرد دیگــر بــا آن کار کننــد. 
نگذاریــد کــودکان روی دســتگاه، یــا داخــل دســتگاه 

ــد.  ــازی کنن ــا اطــراف آن ب ی
- حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگهدارید. 

بــاز  بــاز نگذاریــد.  را  لباسشــویی  - درب ماشــین 
بــودن درب ماشــین ممکــن اســت باعــث شــود کــه 
کــودکان وسوســه شــوند تــا از آن آویــزان شــوند یــا 

بــه داخــل ماشــین لباسشــویی برونــد. 
- هنــگام کار کــردن ماشــین لباسشــویی بــه داخــل 

ــتفاده از  ــگام اس ــراد در هن ــه اف ــیدن ب ــیب رس آس
ماشــین لبــاس شــویی، احتیــاط هــای اولیــه ایمنــی 
ـی یــک  ازجملــه مــوارد زیــر را دنبــال کنیــد:- وقـت
ــد دوشــاخه آن  ــی اندازی ــی را دور م ماشــین قدیم
را از بــرق بکشــید و دوشــاخه را غیرقابــل اســتفاده 
ــل را مســتقیما از پشــت دســتگاه قطــع  ــد کاب کنی

ــا اســتفاده از دســتگاه غیرممکــن شــود. ــد ت کنی

- اگــر در دســتگاه آب نفــوذ کــرده لطفــا بــا مرکــز 
خطــر  چــون  بگیریــد  تمــاس  دســتگاه  خدمــات 

دارد. وجــود  آتــش ســوزی  و  الکتریـکـی  شــوک 

ــه  ــو ب ــا اســتفاده از شــیلنگ هــای ن - دســتگاه را ب
لولــه آب وصــل کنیــد. شــیلنگ هــای قدیمــی نبایــد 

مجــدد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

- بــرای کاهــش خطــر آســیب دیــدن بــه افــراد همــه 
دســتورالعمل هــای ایمنــی پیشــنهاد شــده توســط 
ــروی از هشــدارهای  ــد. عــدم پی ــه عمــل کنی کارخان
ایمنــی در ایــن دفترچــه راهنمــا مــی توانــد منجــر بــه 
آســیب رســیدن بــه امــوال یــا خــود شــما و یــا حتــی 

منجــر بــه مــرگ شــود.

- زمانــی کــه درب ماشــین لباسشــویی بــاز اســت، آن 
را زیــاد بــه پاییــن فشــار ندهیــد ایــن کار مــی توانــد 
منجــر بــه واژگــون شــدن ماشــین لباسشــویی شــود. 

این دستور العمل ها را به خاطر بسپارید       
دستورالعمل های اتصال به زمین

ــن وصــل شــود اگردســتگاه  ــه زمی ــد ب دســتگاه بای
بدکارکــرد یــا خــراب شــد اتصــال بــه زمیــن مــی 
ــا اتصــال جریــان  ــد خطــر شــوک الکتریکــی را ب توان

ــن کاهــش دهــد ــه زمی ــرق ب ب

ایــن دســتگاه مجهــز بــه یــک ســیم اتصــال بــه 
زمیــن و دوشــاخه مربــوط بــه ایــن کار اســت. دو 
شــاخه بایــد بــه یــک پریــز مناســب کــه بــه شــکل 
مناســبی نصــب شــده وصــل شــود و طبــق اصــول و 

ــردد. ــن وصــل گ ــه زمی ــررات محلــی ب مق

- از ســیم رابــط اســتفاده نکنیــد ایــن کار اتصــال بــه 
زمیــن را بــا اختــالل مواجــه خواهــد کــرد.

ــک  ــا ی ــاره ب ــن ب ــد در ای ــز مناســبی نداری ــر پری - اگ
بــرق کار مشــورت کنیــد.

دستورالعمل های مهم ایمنی

آن دســت نزنیــد. صبــر کنیــد تــا مخــزن داخــل 
شــود. متوقــف  کامــال  لباسشــویی  ماشــین 

ــگ پارچــه  ــد درخشــندگی و رن - شستشــو مــی توان
هــا را از بیــن ببــرد. بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله 
از دســتورالعمل هــای تولیدکننــده لبــاس در مــورد 

مراقبــت و نحــوه شســتن آن پیــروی کنیــد. 

- از شســتن و خشــک کــردن لبــاس هایــی کــه 
بــا مــواد قابــل اشــتعال و قابــل انفجــار )از قبیــل 
ــا  ــه بره ــن، لک ــل و بنزی ــگ، گازوئی ــن، رن ــوم، روغ م
و حاللهــای تمیــز کننــده لبــاس، نفــت ســفید و 
غیــره( تمیــز شــده، شســته شــده، خیــس شــده، یــا 
ــه  ــش گرفت ــد و ممکــن اســت آت ــه دار شــده ان لک
ــا منفجــر شــوند، خــودداری کنیــد. ممکــن اســت  ی
روغنــی کــه پــس از دوره کامــل شستشــو در مخــزن 
باقــی مانــده باشــد، در زمــان خشــک کــردن منجــر بــه 
آتــش ســوزی شــود. بنابرایــن لبــاس هــای روغنــی 

را در آن نریزیــد. 

- بــرای بســتن درب دســتگاه آنهــا را محکــم نبندیــد 
اســت  قفــل  کــه درب  زمانــی  نکنیــد  یــا ســعی 
آن را بــاز کنیــد. ایــن کار مــی توانــد بــه ماشــین 

لباسشــویی آســیب برســاند.

- زمانــی کــه ماشــین لباسشــویی بــا درجــه حــرارت 
بــاال کار مــی کنــد، ممکــن اســت درب جلویی بســیار 

داغ باشــد بــه آن دســت نزنیــد. 

- بــرای بــه حداقــل رســاندن امــکان وقــوع شــوک 
ــر  ــرای تعمی ــالش ب ــه ت الکتریکــی، پیــش از هرگون
یــا تمیزکــردن دســتگاه، دوشــاخه را از بــرق قطــع 
ــا خامــوش کــردن  ــا قطــع کــردن فیــوز ی ــا ب کــرده ی
کلیــد مینیاتــوری، اتصــال ماشــین لباسشــویی بــه 

ــد.  ــرق خانگــی را قطــع کنی ــع ب ــل توزی پن

- زمانــی کــه مــی خواهیــد دوشــاخه را از بــرق در 
غیراینصــورت  در  نکشــید.  را  آن  ســیم  بیاوریــد، 

ممکــن اســت ســیم آن آســیب ببینــد.

- اگــر دســتگاه آســیب دیــده یــا خــراب بــود یــا 
قســمت هایــی از آن بــه هــم وصــل نشــده بــود 
ــد، از  ــا خــراب بودن ــا بعضــی از قطعــات آن کــم ی ی
جملــه اگــر ســیم یــا دوشــاخه آن آســیب دیــده بود، 

ــد. ــا آن کار کنی ــه ب ــد ک ســعی نکنی
بــرای کاهــش خطرآتــش ســوزی، یا شــوک الکتریکی



مشخصات فنی

         هشدار!

زمیــن  بــه  دســتگاه  ســیم  نادرســت   اتصــال 
در  شــود  الکتریـکـی  شــوک  منجربــه  توانــد  مــی 
صورتــی کــه نســبت بــه اتصــال دقیــق دســتگاه بــه 
زمیــن شــک داریــد موضــوع را بــا یــک برقــکار و یــا 
ســرویس کار ماهــر مطــرح کنیــد در دو شــاخه ارائــه 
شــده همــراه بــا دســتگاه تغییــر ایجــاد نکنیــد اگــر 
انــدازه آن بــه پریــز موجــود نمــی خــورد از یــک بــرق 

کار ماهــر بخواهیــد پریزمناســبی نصــب کنــد.

نام: ماشین لباس شویی درب از جلو
 220-240~ 50Hz :منبع تغذیه

اندازه: 
80Kg :وزن

حداکثر وات: ۲۱۰۰ وات و ۰/۳۳ وات در حالت خاموش
9 Kg :ظرفیت شستشو

100-1000 KPa )1.0-10.0 Kgf/cm( :فشار آب مجاز

)1EA( متعلقات: شلنگ ورودی

درآوردن وسایل بسته بندی شده
1- کارتن و یونولیت ها را درآورید.

2- ماشــین لبــاس شــویی را بلنــد کــرده و متعلقــات 
بســته بنــدی زیــر را درآوریــد.

3- تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.
4- شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

         هشدار!

متعلقــات بســته بنــدی )پالســتیک هــا و یونولیــت 
هــا( بــرای کــودکان مــی توانــد خطــر ســاز باشــد. 
احتمــال خفگــی وجــود دارد! تمامــی مــوارد مربــوط بــه 
بســته بنــدی را از دســترس کــودکان دور نگهداریــد.

- درآوردن پیــچ هــای حمل و نقل

بــه منظــور پیشــگیری ازآســیب قطعــات داخلــی در 
هنــگام حمــل نقــل، دســتگاه توســط 4 عــدد پیــچ 
قفــل شــده اســت پیــش از راه انــدازی ماشــین 
لبــاس شــویی ایــن 4 عــدد پیــچ بــه همــراه ادوات 

الســتیکی بایــد بــاز شــوند.

در صــورت بــاز نکــردن ایــن پیــچ هــا دســتگاه 
ــاد، ارتعاشــات ســنگین و در  دارای ســروصدای زی

نهایــت خرابــی خواهــد شــد.

1- با استفاده ازآچار تعبیه شده 4 پیچ را باز کنید.

ادوات  همــراه  بــه  را  شــده  ذکــر  پیــچ  چهــار   -2
الســتیکی درآوریــد، برای درآوردن ادوات الســتیکی 

کاـفـی ســت آن هــا را کمــی بپیچانیــد.

3- بــا اســتفاده از درپــوش هــای تعبیــه شــده 
ســوراخ هــا را ببندیــد.

670mm)w(x635mm)D(x890mm)H(

نصب

شرایط محل نصب                                                                                                
محل

کــف صــاف: شــیب مجــاز بــرای ماشــین لبــاس 
اســت. شــویی1درجه 

ــری  ــه 1/5 مت ــد در فاصل ــرق بای ــز ب ــرق: پری ــز ب پری
از طرفیــن محــل ماشــین شــویی باشــد. فقــط دو 
شــاخه ماشــین لبــاس شــویی را بــه پریــز مذکــور 

متصــل کنیــد.

جلــو  از  درب  هــای  مــدل  بــرای  ـی:  اضاـف فاصلــه 
)۱۰ســانتی متر: پشــت/۲ ســانتی متر: راســت و چپ(

هیــچ گاه محصــوالت شــوینده را بــرروی ماشــین 
موجــب  عمــل  ندهید.ایــن  قــرار  شــویی  لبــاس 
آســیب دیــدن دکمــه هــا یــا ســطح بــراق ماشــین 

مــی شــود.

موقعیت

ــاًل  ــر روی ســطح کام ــاس شــویی را ب - ماشــین لب
ــد. ــت نصــب کنی مســطح و ثاب

- از ایــن کــه روزنــه هــای گــردش هــوای ماشــین 
یــا موکــت مســدود  قالیچــه  بــا  لبــاس شــویی 

نشــده اســت اطمینــان حاصــل کنیــد.

ــاس  ــاع ماشــین لب ــز ســعی در اصــالح ارتف - هرگ
ــا  ــوا ی ــات چــوب، مق ــا اســتفاده از قطع شــویی ب

مــواد مشــابه را نداشــته باشــید.

پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگهدارید.



- اگــر مجبــور بــه نصــب ماشــین لبــاس شــویی 
کنــار اجــاق گاز یــا فــر هســتید کنــار اجــاق گاز یــا 
ــا عایقــی در  ــا عایــق پشــم شیشــه ی ــد ب فــر را بای
ابعــاد 60*85 ســانتی متــری بپوشــانید تــا فاصلــه 

ــه شــود. بیــن دو وســیله ایزول

کــه  ـی  محـل در  نبایــد  شــویی  لبــاس  ماشــین   -
امــکان پاییــن آمــدن دمــای هــوا بــه زیــر صفــر 

درجــه اســت نصــب شــود.

شــویی  لبــاس  ماشــین  نصــب  هنــگام  در    -
اطمینــان حاصــل کنیــد دســتگاه در صــورت خرابــی 
بــه راحتــی بــرای ســرویس کار در دســترس باشــد.

-  بــرای تنظیــم ارتفــاع ماشــین لبــاس شــویی بــا 
اســتفاده از آچــار، پایــه هــا را تنظیــم کنیــد پــس 
ــاال  ــد. ب ــان حاصــل نمایی ــودن آن اطمین ــت ب ازثاب
و پاییــن ماشــین لبــاس شــویی حداقــل فضــای 

2cm خالــی را داشــته باشــد.

ــرای مــکان هــای متحــرک نظیــر  - ایــن دســتگاه ب
ــا طراحــی نشــده اســت. ــا هواپیم کاروان ی

اتصال برقی

- از سیم سیار سه راهی استفاده نکنید.

ــد توســط  ــرق بای - درصــورت خــراب شــدن ســیم ب
ســرویس کار مجــرب یــا خدمــات پــس از فــروش 

تعویــض شــود تــا خطــری متوجــه شــما نشــود.

- همیشــه بعد از اســتفاده از دســتگاه دو شــاخه را 
از پریــز بــرق بیــرون کشــیده و شــیرآب را ببندید.

ــز دارای اتصــال  ــه پری - ماشــین لبــاس شــویی را ب
بــه زمیــن متصــل کنیــد.

- ماشــین لبــاس شــویی بایــد در موقعیتــی باشــد 
کــه دسترســی بــه دو شــاخه آن آســان باشــد.

ــا  ــد ب ــاس شــویی فقــط بای ــرات ماشــین لب - تعمی
افــراد واجــد شــرایط مجــرب انجــام شــود تعمیــرآن 
توســط افــراد غیرمتخصــص منجــر بــه صدمــات 
ــا  ــات ب ــور خدم ــه منظ ــی شــود ب ــی و مالــی م جان

ــد. ــاس بگیری ــاز تم ــات مج ــز خدم مرک

-ماشــین لباس شــویی را درفضایی کمتر از صفر درجه

نصب نصب

نصب نکنید شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. 

- عملکــرد کنتــرل الکترونیکــی دســتگاه در شــرایط 
زیرصفردرجــه نادرســت خواهــد بــود.

ـی کــه زمــان تحویــل ماشــین لبــاس  - در صورـت
شــویی در مــاه هــای ســرد ســال باشــد ماشــین 
لبــاس شــویی را پــس از جابجایــی بــه مــدت چنــد 

ــرار دهیــد. ــاق ق ــای ات ــاعت دردم س

        اخطار!

اخطار پیرامون سیم برق: 

پریــز  یــک  بــه  را  ـی  برـق وســایل  از  یــک  هــر   -
هــر  کــه  ایــن  یعنــی  کنیــد  متصــل  اختصاصــی 
وســیله الکتریکــی دارای یــک پریــز مســتقل باشــد 
و از اضافــه نمــودن پریــز اضافــی خــودداری نماییــد. 
بــه صفحــه مشــخصات فنــی ایــن دفترچــه راهنمــا 
مراجعــه کنیــد هرگــز بــه ســه راهــی متصــل نکنیــد.

- اتصــال چنــد دو شــاخه بــه یــک پریــز موجــب شــل 
ــدن آن هــا مــی شــود.  ــا آســیب دی ــز ی شــدن پری
ــا  ــای خشــک شــده ی ــل ســیم ه ــای طوی ســیم ه
معیــوب یــا تــرک خــورده خطرنــاک هســتند هــر 
یــک از شــرایط فــوق منجــر بــه شــوک الکتریکــی یــا 

آتــش ســوزی مــی شــود.

- هرچنــد وقــت یــک بار ســیم وســایل برقی را بررســی 
کنیــد در صــورت تغییــر شــکل آن هــا یــا خرابــی، 
دوشــاخه را از بــرق بیــرون کشــیده و از دســتگاه 
اســتفاده نکنیــد تــا زمانــی کــه ســیم بــرق از همــان 

ــوع توســط مرکــز خدمــات مجــاز تعویــض شــود. ن

- ســیم بــرق را از آســیب هــای فیزیـکـی نظیــر 
بریــده شــدن خــم شــدن، لــه شــدن، مانــدن در الیــه 

ــا محافظــت کنیــد. ــر پ ــا زی درب ی

- توجــه خاصــی بــه دوشــاخه هــا، پریزهــای دیــواری 
و محــل عبــور ســیم داشــته باشــید.

ــا از  ــرق ی ــط ب ــل هــای رواب ــرق دســتگاه از کاب - اگــر ب
یــک دســتگاه الکتریـکـی قابــل حمــل دارای پریــز 
تامیــن مــی شــود کابــل رابــط روی دســتگاه الکتریکی 
قابــل حمــل دارای پریــز باید در موقعیتــی قرارگیرد که 
آب بــه آن پاشــیده نشــود یــا رطوبــت بــه آن نرســد.

اتصال شیلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین 100KPa تا KPa 1000 باشد.

آب  بــه شــیر  ورودی  اتصــال شــیلنگ  هنــگام   -
مراقــب دنــده هــا باشــید.

- اگــر فشــار آب بیشــتر ازKPa 1000 باشــد بایــد از 
قطعــه کاهنــده فشــار اســتفاده کنیــد.

- هرچنــد وقــت یــک بــار شــلنگ را بررســی کــرده و 
در صــورت لــزوم آن را تعویــض کنیــد.

مرحله 1: واشر الستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید.

- همــراه بــا شــلنگ هــای ورودی آب 2 عــدد واشــر 
الســتیکی ارائــه شــده اســت ایــن واشــر بــه منظــور 

پیشــگیری از نشــتی مــی باشــند.

مرحله 2: اتصال شیلنگ به شیر آب

اتصــال شــیلنگ نــوع پیچــی بــه شــیر آب دنــده دار. 
رابــط شــلنگ را بــه شــیر آب وصــل کــرده و بپیچانید.

مرحله 3( وصل کردن شلنگ به ماشین لباسشویی 

مطمئــن شــوید کــه هیــچ گونــه خمیدگی در شــیلنگ 
ایجــاد نشــده اســت.

اســتفاده از ایــن دســتگاه توســط کــودکان و افــراد 
ناتــوان بــدون نظــارت افراد بزرگســال جایز نیســت.

کــودکان بایــد تحــت نظــارت باشــند تــا از ایــن 
دســتگاه بــه عنــوان اســباب بــازی اســتفاده نکنند.

)1.0-10.0Kgf/cm2 (

وقتی که ماشــین لباس شــویی دارای دو شــیر باشــد، 
شــلنگ ورودی کــه دارای رابــط قرمــز اســت را بــه شــیر 
آب گــرم وصــل کنیــد. چنانچه دســتگاه دارای دو شــیر 
باشــد، بــا اســتفاده ازشــیرآب گــرم در مصــرف انــرژی 

صرفــه جویــی خواهــد شــد.

            لطفًا از شیر افقی استفاده کنید.

شیر مربعی

شیر بلند

شیر افقی
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ــام اتصــاالت در صــورت نشــتی آب از  ــس از اتم پ
ــرای شــیر  ــد ب ــرار کنی ــل را تک ــان مراح شــلنگ، هم
آب از نــوع متــداول آن اســتفاده کنیــد در صورتــی 
کــه شــیرآب خیلــی بــزرگ یــا مکعبــی باشــد پــس از 
قــراردادن شــیر در مبــدل واشــرهای فلــزی را درآورید.                                    



نصبنصب

نصب شیر تخلیه

ــه  ــد بیــش از1متــر زمیــن فاصل - شــلنگ تخلیــه نبای
داشــته باشــد. آب داخل ماشــین لباس شــویی نباید 

بــه صــورت آرام تخلیــه شــود.

- شــلنگ را بــه صــورت صحیــح محکــم کنیــد آب روی 
زمیــن چکــه نکند.

- درصورتــی کــه شــلنگ تخلیــه خیلــی طوالنــی باشــد 
ــاس شــویی  ــل ماشــین لب ــه داخ ــکان بازگشــت ب ام
وجــود نــدارد ایــن کار باعــث ســروصدای غیرعــادی 

خواهــد شــد. 

- زمانــی کــه شــلنگ تخلیــه را بــه ســینک آب وصــل 
مــی کنیــد شــلنگ را محکــم بــه ســینک ببندیــد.

- شــلنگ را بــه طــور صحیــح محکــم کنیــد تــا آب بــه 
روی زمیــن چکــه نکنــد.

تراز کردن

1- ترازکــردن ســطح ماشــین لبــاس شــویی موجــب 
پیشــگیری ازســروصدای زیــاد و لــرزش مــی شــود. 
دســتگاه بــرروی ســطح ســفت و همــوار و ترجیحــًا 

ــد. ــاق نصــب کنی ــج ات درکن

ــوار  ــاس شــویی ناهم ــر ماشــین لب ــر ســطح زی 2- اگ
اســت، پایــه هــای قابــل تنظیــم را تنظیــم کنیــد )از 
قــراردادن تکــه چــوب و غیــره در زیــر پایه ها خــودداری 
کنیــد( از ایــن کــه هرچهــار پایه ثابت و مســتقر برروی 
زمیــن هســتند و دســتگاه بــه طــور کامــل تــراز اســت 
اطمینــان حاصــل کنیــد )از ابــزار تــراز اســتفاده کنیــد(.

ــره  ــاس شــویی، مه ــراز شــدن ماشــین لب ــس از ت - پ
ــاال و ســمت کــف ماشــین  ــه طــرف ب ــل را ب هــای قف

ســفت کنیــد همــه مهــره هــا بایــد ســفت شــوند.

ـی هــر یــک از چهــار گوشــه  - بررســی اریبــی: وقـت
ماشــین لبــاس شــویی را بــه پاییــن هــل مــی دهیــد 
ــاال و پاییــن شــود )هــر دو جهــت را  ــد ماشــین ب نبای

ــد(. امتحــان کنی

در صورتــی کــه هنــگام فشــاردادن گوشــه هــا ماشــین 
حرکــت کنــد بایــد پایــه هــا را دوبــاره تنظیــم کنیــد.

زمین بتنی 
- زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.

ــر روی ســطح ســفت و  ــاس شــویی را ب - ماشــین لب
مســطح نصــب کنیــد.

زمین سرامیک شده )زمین لغزنده(
- هــر پایــه را بــر روی یــک تکــه ضــد ســر قــرار دهیــد و 

ماشــین لبــاس شــویی را تــراز کنیــد.
 70mm * 70mm قطعــات ضــد ســر را بــه ابعــاد(
ببریــد و یــا چســب بــرروی کاشــی خشــک محلــی کــه 
قراراســت ماشــین لباس شــویی قرار گیرد بچســبانید.

- ضــد ٌســرماده خــود چســبی اســت کــه بــرروی پلــه و 
نردبــان مــی چســبانند تــا مانــع از لغــزش شــود.

زمین چوبی
- زمین چوبی اساسًا مستعد لرزش هستند.

- جهــت جلوگیــری از لــرزش توصیــه مــی کنیــم زیــر 
هــر پایــه بالشــتک الســتیکی بــا ضخامــت حداقل یک 

ونیــم ســانتی متــر قــرار دهیــد.
ــاس شــویی در یکــی  ــکان ماشــین لب - در صــورت ام
از کنــج هــای اتــاق جایــی کــه کــف اتــاق از ثبــات 

بیشــتری برخــوردار اســت قراردهیــد.
- بالشــتک هــای الســتیکی را بــه منظــور کاهــش 

ارتعــاش قــرار دهیــد.

- ســطح متحــرک و ناهمــوار موجــب بــی تعادلــی و 
ارتعــاش هــای بیــش از حــد مــی شــود. 

ــه  ــد آن را ب ــراردارد بای ــه ق ــرروی پای - اگردســتگاه ب
قدرکافــی ســفت و ایمــن کنیــد تــا احتمــال افتــادن 

از بیــن بــود.

راه اندازی ماشین لباس شویی
1- لباس ها را دسته بندی کنید

2- در را بــاز کــرده و لبــاس هــا را در ماشــین  لبــاس 
ــد. ــرار دهی شــویی ق

3- کلید power را فشار دهید.
4-یک برنامه را انتخاب کنید.

- برنامه تکمیلی
- دما

- سرعت
- خشک کن ها

- سایر عملکردها

5- مواد شوینده را اضافه کنید.

6- کلید Start/Pause را فشار دهید.

- محــل مناســب و ترازکــردن ماشــین لبــاس شــویی 
کارکــرد منظــم، درســت و طوالنــی مــدت دســتگاه 
را تضمیــن مــی کنــد. ماشــین لبــاس شــویی بایــد 

100% افقــی وثابــت باشــد.

- گوشــه هــای ماشــین لبــاس شــویی نبایــد حالــت 
االکلنگــی داشــته باشــد.

- محــل نصــب دســتگاه بایــد تمیــز و عــاری از چربی 
و مــواد لغزنده باشــد.

- پایــه هــا را در ســطوح مرطــوب قــرار ندهیــد چــرا 
کــه در غیــر ایــن صــورت دچــار لغــزش خواهند شــد.
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نحوه استفاده ازماشین لباس شویینحوه استفاده ازماشین لباس شویی

مراقبت پیش از شستشو
1-  توجه به برچسب ها

بــه برچســب روی لبــاس هــا توجه کنید این برچســب 
ــا جنــس پارچــه و  ــه شــما اطالعاتــی دررابطــه ب هــا ب

نحــوه شســت و شــوی آن ارائــه مــی کنــد.
2- چیدن

بــرای گرفتــن نتیجــه بهتــر لبــاس هــا را در داخــل 
ماشــین لبــاس شــویی طــوری بچینیــد کــه بــا یــک بار 

شستشــو تمامــی آن هــا تمیــز شــوند. 
دمــای آب و ســرعت خشــک کــن و پوشــاک گوناگــون 

بایــد بــه روش هــای متفــاوت شســته شــوند.
لباس های تیره را ازرنگ های تیره تا روشــن دســته 
بندی کنید. آن ها را جداگانه بشــویید تا دچار رنگ 
گرفتگــی البســه ســفید نشــوند. لبــاس هــای چــرک را 
بــا لبــاس هــای نســبتًا کثیــف در یــک روز نشــویید.

- چرک ) سنگین، معمولی، سبک(
لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.

- رنگی )سفید،روشن، تیره(
لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.

- کرکی )محصوالت کرکی، پرزدار(
محصوالت کرکی و پرزدار را جداگانه بشویید.

3- توجه پیش از قراردادن لباس 
بــا هــم قاطــی  را  بــزرگ  لبــاس هــای کوچــک و   -
کنیــد. ابتــدا لبــاس هــای بــزرگ را داخــل ماشــین قــرار 
دهیــد،آن هــا نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشــین 

را اشــغال کننــد.
- هرگــز لبــاس هــا را بــه صــورت مجــزا نشــویید. این عمل 
موجــب بــی تعادلــی مــی شــود. یک یــا دو مورد مشــابه را 
به آن بیفزایید. از خالی بودن جیب ها مطمئن شوید.
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گیــره ســر،کبریت، ســکه، خــودکار  نظیــر  مــوارد   -
وکلیدهــا بــه ماشــین لبــاس شــویی و لبــاس هــا 

صدمــه مــی زننــد.
- زیــپ هــا، بندهــا، دکمــه هــا را ببندیــد تــا بــه ســایر 

لبــاس هــا گیــر نکننــد.
- محــل هایــی مثــل یقــه، و سرآســتین کــه معمــواًل 
دارای لکــه بیشــتری اســت را کمــی مــاده شــوینده 

ــد. ــه برطــرف شــدن لکــه کمــک کن ــا ب بریزیــد ت
- الســتیک دور در ماشــین )طوســی( را بررســی کنیــد 

تــا چیــزی در آن باقــی نمانــده باشــد.
- داخــل درام را بررســی کنیــد تــا چیــزی از شستشــوی 

قبلــی در آن باقــی نمانــده باشــد.
- هــر گونــه لبــاس یــا مــوارد را از الســتیک درآورده تــا 

لبــاس هــا و الســتیک آســیب نبیننــد.

ــش از نخســتین شســت و شــو، دســتگاه را  پی
بــدون لبــاس بــه کار بیندازیــد )بــا برنامــه کتــان 
ــی شــود  ــث م ــل باع ــن عم ــراد( ای 60 ســانتی گ
آزمایــش  از  ناشــی  رســوب و آب داخــل درام 

ــه شــود. ــه تخلی کارخان

جدول برنامه شستشو
برنامه های شستشوی توصیه شده برحسب نوع لباس

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 44 بار بار

00 تا  تا 33 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

00 تا  تا 33 بار بار

00 تا  تا 55 بار بار

6060°°CC سرد تا سرد تا

6060°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

//

//

6060°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

6060°°CC سرد تا سرد تا

6060°°CC سرد تا سرد تا

9090°°CC

9090°°CC

6060°°CC سرد تا سرد تا

9090°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

4040°°CC سرد تا سرد تا

6060°°CC سرد تا سرد تا

کتانکتان

لباس زیرلباس زیر

سنتتیکسنتتیک

پشمیپشمی

گردشگردش

آبکشی+گردشآبکشی+گردش

حجیمحجیم

آرامآرام

مالیممالیم

پیراهنپیراهن

لباس کودکانلباس کودکان

شستشوی داغشستشوی داغ

شستشوی مخزنشستشوی مخزن

معمولیمعمولی

شدیدشدید

لباسهای بیرونلباسهای بیرون

سریعسریع

ترکیبیترکیبی

زمان آبکشی انتخابیزمان آبکشی انتخابی

بله           خیربله           خیر
برنامهبرنامهدمای مناسبدمای مناسب

* دمــای واقعــی آب ممکــن اســت بــا دمــای چرخــه 
اعــالم شــده متفــاوت باشــد.

فشــارآب،  چــون  ـی  عوامـل بــه  تســت  نتیجــه   -
ــوع  ســختی آب، دمــای ورودی آب، دمــای اتــاق، ن
و مقــدار بــار، درجــه پــاک کنندگــی مــواد شــوینده، 
نوســانات منبــع بــرق اصلــی و گزینــه هــای تکمیلــی 

ــر بســتگی دارد. ــی دیگ انتخاب

چرخــه  بــا  متناســب  را  آب  دمــای  آب:  دمــای   -
کنیــد. انتخــاب  شستشــو 

برچســب  بــه  همیشــه  لبــاس،  شســتن  هنــگام 
کننــده  تولیــد  هــای  دســتورالعمل  یــا  مراقبــت 

کنیــد. مراجعــه  لبــاس 

CottonCotton

UnderwearUnderwear

SyntheticsSynthetics

WoolWool

SpinSpin

Rinse+SpinRinse+Spin

BulkyBulky

DownDown

GentleGentle

ShirtsShirts

Kids wearKids wear

Hot cleanHot clean

Drum cleanDrum clean

NormalNormal

IntensiveIntensive

OutdoorOutdoor wear wear

QuickQuick

MixMix

ProgramProgram سطح آبسطح آب

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

//

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا55

سطحسطح11تاتا55

سطحسطح11تاتا55

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

قفل شدهقفل شده

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا55

سطحسطح11تاتا55

سطحسطح11تاتا66

سطحسطح11تاتا66

سرعت آبکشی انتخابیسرعت آبکشی انتخابی

00          400400        600600        800800      10001000      12001200      14001400



نحوه استفاده ازماشین لباس شویی

ـی  خنـث هــای  شــوینده  از  شــود  مــی  توصیــه 
کنیــد. اســتفاده 

ــرد ســیکل  ــا، عملک ــاس ه ــرای محافظــت از لب ب
پشــمی بــا تــکان هــای کمتــر و ســرعت چرخــش 

آهســته تــر لبــاس هــا را مــی شــوید.

چرخــه شستشــوی پشــمی ایــن ماشــین لبــاس 
               Woolmark توســط  شــده  تأییــد  شــویی 
قابــل   Woolmark محصــوالت  بــرای شستشــوی 

اســت.  شــده  تاییــد  ماشــین  در  شستشــو 

شــرط براینکــه محصــوالت طبــق دســتورالعمل روی 
برچســب لبــاس و دســتورالعمل هــای صادرشــده 
شــویی  لبــاس  ماشــین  ایــن  ســازنده  توســط 

شــوند. M1008 شســته 

LCD display

Child Lock Add Cloth Beep  On/Off Start / Pause Power

Function

Program Dial

نحوه استفاده ازماشین لباس شویی

Program Dial: برنامــه هــا بــر اســاس نــوع لبــاس 
ولــوم برنامــه ســاماندهی شــده انــد. 

-المــپ جهــت نشــان دادن برنامــه انتخــاب شــده 
روشــن خواهــد شــد.

LCD Display: نمایشگر، تنظیمات، زمان تخمینی. 
زمان باقی مانده، گزینه ها و پیام های وضعیت 
را برای ماشین لباس شویی شما نشان می دهد. 

- صفحــه نمایشــگر در حیــن اجــرای برنامــه روشــن 
خواهــد مانــد. 

Programs: بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه برنامــه 
مناســب را بــرای لبــاس هایتــان انتخــاب کنیــد. 

برنامــه انتخــاب شــده روشــن خواهــد شــد.                                      

Power: کلیــد Power را جهــت روشــن و خامــوش 
شــدن فشــاردهید. بــرای لغــو تاخیــر زمانــی دکمــه 

Power را فشــار دهیــد. 

ــه  ــد گزین ــن کلی ــا فشــردن ای Function Touch: ب
هــای چرخــه مــورد نظــر را بــرای چرخــه انتخــاب 

شــده اســتفاده کنیــد. 

Start/Pause: کلیــد Start/Pause جهــت روشــن یــا 
متوقــف کــردن چرخــه شستشــو اســتفاده می شــود.

- اگــر موقتــًا نیــاز بــه متوقــف کــردن دســتگاه 
دهیــد. فشــار  را   Start/Pause کلیــد  داشــتید 

دقیقــه   4 گذشــت  از  پــس  مکــث  حالــت  در   -
دســتگاه بــه طــور خــودکار خامــوش مــی شــود.

2- بعــد از شــنیدن صــدای beeb و بــه نمایش درآمدن
Cl روی LED قفــل کــودک فعــال می شــود. 

وقتــی کــه قفــل کــودک تنظیــم شــد، همــه کلیدها به 
جــز کلیــد Power غیــر فعــال می شــود.

قفل کودک
ایــن عملکــرد بــه منظــور قفــل کــردن دکمــه هــای روی 
لبــاس شــویی جهــت پیشــگیری از تغییــر تصادفــی 

تنظیمــات بــکار مــی رود.
قفــل کــودک را مــی تــوان فقــط درطــول چرخــه ی 

شســت و شــو تنظیــم کــرد.
قفل کردن کنترل پنل

1- کلید قفل کودک را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.

بازنشــانی  باعــث  دســتگاه  شــدن  خامــوش 
ــی شــود/ شــما  ــودک نم ــل ک ــرد قف شــدن عملک
بایــد پیــش از اســتفاده از ســایر عملکردهــا قفــل 

ــد. ــال کنی ــر فع ــودک را غی ک

اضافه کردن لباس

1- دو کلیــد wash و speed نشــان داده شــده در 
شــکل را لمــس کــرده و نگــه داریــد.

بــه طــور اتوماتیــک،  لبــاس شــویی  2- ماشــین 
ــن  ــه پائی ــرده و ب ــه ک ــل دســتگاه را تخلی آب داخ
تریــن ســطح مــی رســاند ســپس مــی توانیــد درب 
دســتگاه را جهــت اضافــه کــردن لبــاس بــاز کنیــد.

بوق روشن/ خاموش

عملکــرد بــوق روشــن/ خامــوش فقــط در چرخــه 
شستشــو فعــال مــی شــود

1- کلید Power را فشار دهید.

2- کلید Start/Pause را فشار دهید.

3- کلیــد Speedو Water level را بــه طورهــم زمان 
فشــار دهیــد و بــه مــدت 3 ثانیــه نگــه داریــد. تــا 

عملکــرد بــوق، روشــن و خامــوش فعــال شــود.       

تنظیــم   on/of بــوق  عملکــرد  بــار  یــک  ـی   وقـت
مــی شــود. تنظیمــات بــه حافظــه ی دســتگاه حتــی 

بعــد از خامــوش شــدن ســپرده مــی شــود.

اگــر مــی خواهیــد عملکــرد بــوق را خامــوش کنید، 
بــه ســادگی همیــن فراینــد را دوبــاره تکــرار کنید.



نحوه استفاده ازماشین لباس شویی

افزودن مواد شوینده و نرم کننده
کشوی مواد شوینده

- قسمت شستشو اصلی
- قسمت قبل از شستشو و شستشوی اصلی

ــرار  ــال ق ــواد شــوینده را دور از دســترس اطف ــه م کلی
دهید چون خطرناک و باعث مســمومیت می شــود.

همچنیــن مقدار زیاد مواد شــوینده، ســفید کننــده و 
نــرم کننــده ممکــن اســت موجب ســرریز شــود.

از مواد شوینده حتما به میزان کافی استفاده کنید.

افزودن مواد نرم کننده
- هرگــز مــواد نــرم کننــده را باالتــر از خــط داخــل 

کشــو نریزیــد. کشــو را بــه آرامــی ببندیــد.
- وجــود بیــش از انــدازه مــواد باعــث مــی شــود تــا 
مــاده نــرم کننــده زودتــر بــه لبــاس هــا رســیده و آن 

هــا را لــک کنــد.
- مــواد نــرم کننــده را بیــش از دو روز درکشــوی 
ایــن  مخصــوص نگهــداری نکنید.)ممکــن اســت 

مــواد بــه دســتگاه آســیب برســاند(.

نــرم کننــده ها را مســتقیمًا به روی لبــاس ها نریزید.

- مــواد نــرم کننــده بــه طــور اتوماتیــک در آخریــن 
دور شستشــو اضافــه مــی شــود.

- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نکنید.

حــالل هایــی ماننــد )بنزیــن و غیــره( مجــاز نیســتند.

افزودن مواد شوینده

افزودن مواد شوینده
میزان مواد شوینده

مــواد شــوینده بایــد براســاس راهنمــای کارخانــه تولید 
کننــده مــواد شــوینده مــورد اســتفاده قــرار گیرند.

اگــر مــواد شــوینده زیــادی اســتفاده شــود، کــف زیادی 
حاصــل شــده و باعــث کاهــش اثــر شستشــو یــا وارد 

آمــدن فشــار بــه موتــور دســتگاه مــی شــود.
بــرای نتیجــه بهتــر بــه شــما توصیــه مــی شــود از پودر 

مخصــوص رخــت شــویی اســتفاده کنید.
ــع اســتفاده  اگــر مــی خواهیــد از مــواد شــوینده مای
کنیــد راهنمــای کارخانه تولید کننــده را مطالعه کنید.

ــد  ــد شستشــو را ســریع شــروع کنی ــر مــی خواهی  اگ
مــی توانیــد مایــع شستشــو را مســتقیمًا بــه مخــزن 

مــواد شــوینده اضافــه کنیــد.
اگــر تصمیــم بــه اســتفاده از برنامــه تاخیــر شستشــو 
time delay و یاپیش شستشــو را دارید لطفًا از مایع 

شستشو اســتفاده نکنید.
در صــورت تولیــد کــف زیــاد لطفــًا مقدار مواد شــوینده 

را کاهــش دهید.
میــزان مــواد شــوینده بایــد بــر اســاس دمــای آب، 
ســختی آب، میــزان لبــاس هــا و میــزان کثیفــی شــان

تنظیــم شــود بــرای نتیجــه بهتــر از ایجــاد کــف زیــاد 
خــوداری کنیــد.

- کامل پر: طبق توصیه های کارخانه
- نیمه پر: 3/4 میزان عادی

- کمترین مقدار لباس 1/2 کاماًل پر
- مــواد شستشــو در ابتــدای چرخــه شستشــو از 

قســمت مخــزن شستشــو خالــی مــی شــود.

        هشدار!
لطفــًا از ســفت شــدن مــواد شــوینده داخــل کشــوی 
مخصــوص جلوگیــری کنیــد، چــون کــه منجــر بــه 
مســدود شــدن آب رســانی و آبکشــی ضعیــف، تولیــد 

ــوی نامطبــوع خواهــد شــد. ب

اضافه کردن نرم کننده آب
- نــرم کننــده آب، نظیــر ضــد لــک )کال گــون( بــرای کــم 
کــردن مصــرف شــوینده در مناطقــی کــه آب آنجــا 
بیــش از انــدازه ســخت اســت، بــکار مــی رود. میــزان 
اســتفاده از نــرم کننــده آب بایــد براســاس مندرجــات 
ــدی آن باشــد. ابتــدا مــواد شــوینده و  روی بســته بن

ســپس نــرم کننــده آب را بیفزاییــد.
- میــزان اســتفاده از مــواد شــوینده بــه نرمــی آب 

دارد. بســتگی 

استفاده از قرص
1- درب دســتگاه را بــاز کنیــد و قــرص هــا را داخــل دیگ 

قــرار دهید.
2- لبــاس هــا را داخــل دیــگ قــرار داده و درب دســتگاه 

را ببندید.



نگهداری

- پیش از تمیزکردن داخل دســتگاه جهت جلوگیری 
از شــوک الکتریکی، دســتگاه را از برق بکشــید.

ــه  ــدن دســتگاه ب ــدون اســتفاده مان ــگام ب - در هن
مــدت طوالنــی شــیر آب را قطــع کنیــد مخصوصــًا 

اگــر تخلیــه اضطــراری نداشــته باشــید.

فیلتر ورودی آب
- وقتــی آیکــون »IE« روی کنتــرل پنــل نشــان داده 
شــد نشــان مــی دهــد کــه آب بــه مخــزن مــواد 

شستشــو نمــی رســد

نگهداری

ــالح  ــا دارای ام ــر آب خیلــی ســخت باشــد و ی - اگ
ورودی  آب  فیلتــر  اســت  ممکــن  باشــد  زیــادی 
مســدود شــود بنابرایــن هرچنــد وقــت یــک بــار آن 

ــد ــز کنی را تمی
1- شیر آب را ببندید.

2- شلنگ ورودی را باز کنید. 
3- با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید. 

4- شلنگ ورودی را سفت کنید.

فیلتر پمپ تخلیه
بــه جامانــده در  - فیلتــر تخلیــه ذرات و اشــیاء 

لبــاس شــویی را جمــع مــی کنــد.
بــه طــور مرتــب فیلتــر تخلیــه را بررســی کنیــد تــا 
ــان  ــرم کارکــردن ماشــین لبــاس شــویی اطمین از ن

حاصــل کنیــد.  

        اخطار!
بــرای درآوردن اشــیاء ابتــدا بــه وســیله شــیلنگ 
تخلیــه، آب را تخلیــه کنیــد، ســپس پمــپ تخلیــه 
بــودن آب هنــگام  بــاز کنیــد. در صــورت داغ  را 

ــب باشــید. تخلیــه مراق

پیــش از تخلیــه کــردن پمــپ آب اجــازه دهیــد آب 
ــه  ــات تخلی ــع اضطــراری عملی ســرد شــود. در مواق

یــا بــاز شــدن اضطــراری درب را انجــام دهیــد.
1- مطابــق شــکل قســمت باالیــی درپــوش را فشــار 
دهیــد تــا در بازشــود. شــیلنگ را بیــرون بکشــید 

2- در تخلیــه را بیــرون بکشــید،فیلتر را بــه ســمت 
چــپ چرخانــده و بــاز کنیــد.

3- اشیاء را از داخل پمپ خارج کنید.
4- بعــد از تمیــز کــردن، فیلتــر را بــه ســمت راســت 

بچرخانیــد و شــیلنگ را جــای خــود قراردهیــد.
5- درپوش پایین را ببندید.
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نگهداری

کشوی مواد شوینده
کننــده  نــرم  و  شــوینده  مــواد  ـی  مدـت از  پــس   -
موجــود، درکشــوی مــواد شــوینده رســوب مــی کنند.

ــا فشــار  ــار ب ــک ب ــت ی ــد وق ــن کشــو را هــر چن - ای
بشــورید. آب 

ــار دادن  ــا فش ــد ب ــی توانی - در صــورت ضــرورت م
دســتگیره بــه ســمت پاییــن کشــو را بــه طــور کامــل 

از دســتگاه جــدا کنیــد.
-  جهــت ســهولت در پــاک کــردن، قســمت باالیــی 

مــواد نــرم کننــده جــدا مــی شــود.
1- کشوی مواد شوینده را بیرون بکشید.

2- کشو را زیر آب تمیز کنید.
3- داخل حفره را با مسواک کهنه تمیزکنید.

4- کشو را در جای خود قرار دهید.

لگن شستشو
- اگــر آب منطقــه تــان ســخت اســت، ممکــن اســت 
در محــل هــای رســوب کننــده کــه دیــده نمــی شــود و 
بدیــن ترتیــب بــه راحتــی از بیــن نــرود. بــا گــذر زمــان 
ایــن رســوب موجــب گرفتگــی دســتگاه مــی شــود، و 
چنانچــه بــه موقــع بررســی نشــود ممکن اســت کار به 

تعویــض قطعــه کشــیده شــود.
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- اگــر چــه لگــن شستشــو از اســتیل ضــد زنــگ 
ــذ،  ــره، کاغ ــز )گی ــر ذرات فل ــا براث ســاخته شــده ام
ســنجاق تــه گــرد( تــه نشــین شــده در لگــن ممکــن 

اســت دچــار لکــه و خــراش شــود.
- الزم اســت کــه هــر چنــد یــک بــار لگــن ماشــین 

لباسشــویی تمیــز شــود.
- اگــر از مــواد رســوب زدا یــا انــواع ســفید کننــده هــا 
اســتفاده مــی کنیــد مطمئــن باشــید کــه آن هــا بــرای 

دســتگاه تــان مناســب هســتند.
- رســوب زاهــا ممکــن اســت شــامل مــواد شــیمیایی 

باشــند کــه بــه دســتگاه شــما آســیب برســاند.
- با اســتفاده از پاک کننده اســتیل لکه ها را پاک کنید.

- هرگز از سیم ظرف شویی استفاده نکنید.
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تمیز کردن ماشین لباس شویی
سطوح بیرونی

- مراقبــت صحیــح از ماشــین لبــاس شــویی می تواند 
عمــر آن را افزایــش دهد.

- ســطوح خارجی دســتگاه با آب گرم و شــوینده های 
خنثــی خانگی پاک شــود.

ــا دســتمال مرطــوب  ــه کفــی را ب ــه هــر گون -  بالفاصل
پــاک کنیــد.

- هرگز برای پاک کردن از اشیاء تیز استفاده نکنید.
ـی یــا تینــری و یــا مــوارد مشــابه  - از مایعــات الکـل

اســتفاده نکنیــد.
سطوح داخلی

- دور درز در، الستیک و شیشه در را خشک کنید.
-  یــک دور کامــل ماشــین را برنامــه ریــزی کــرده 
و بــرای آن آب گــرم در نظــر بگیریــد. اگــر نیازبــود 

ــد. مراحــل را تکــرار کنی

- شیر آب را ببندید.
- شــیلنگ هــای مربــوط بــه ورودی آب و تخلیــه را 

جــدا کنیــد.
- دو شــاخه بــرق را بــه پریــز مناســبی کــه دارای 

اتصــال زمیــن اســت، وصــل کنیــد.
- یــک گالــن )3.8 لیتــر( ضــد یــخ غیرســمی را بــه 
لگــن ماشــین لبــاس شــویی بریزیــد و در دســتگاه 

را ببندیــد.
- دســتگاه را بــه حالــت خشــک کــن تنظیــم کــرده 
و اجــازه دهیــد بــه مــدت یــک دقیقــه بــه همیــن 
کنــد.   تخلیــه  را  موجــود  آب  و  کنــد  کار  حالــت 

تمامــی ضدیــخ تخلیــه نخواهــد شــد.
- دو شــاخه را از پریز برق بیرون کشــیده و قســمت 

داخلــی لگــن در نزدیکــی درب را خشــک کنید.
- کشــوی مــواد شــوینده را درآورده و خشــک کنیــد 

ســپس در جــای خــود قــرار دهیــد.
- دســتگاه لباس شــویی را در حالت عمودی قرار دهید.

لبــاس  ماشــین  از  کــردن ضدیــخ  خــارج  بــرای   -
بــه  دور  یــک  را  دســتگاه  اســت،  ـی  کاـف شــویی 
طــور خالــی و بــدون لبــاس و بــا اســتفاده از مــواد 

بیندازیــد. بــه کار  شــوینده 
بــه  مجهــز  شــویی  لبــاس  ماشــین  ایــن   -
عملکردهــای ایمنــی خــودکار اســت کــه در مراحــل 
اولیــه، خطاهــا را شناســایی کــرده و عکــس العمــل 
مناســب نشــان مــی دهــد. وقتــی ماشــین لبــاس 
شــویی بــه درســتی عمــل نکنــد پیــش از تمــاس بــا 

خدمــات مجــاز مــوارد زیــر را بررســی کنیــد.

نگهداری

آب و هوایی سرد
اگــر دســتگاه در منطقــه زیــر صفــر نگهــداری می شــود

یــا بــه منطقــه زیــر صفــر نقــل مــکان مــی شــود، بــه 
منظــور پیشــگیری ازآســیب ماشــین مــوارد زیــر را 

اجــرا کنیــد:

ــط  ــای آب ســخت فق ــه ه ــردن لک ــاک ک ــرای پ ب
شــویی  لبــاس  ماشــین  هــای  کننــده  ازپــاک 

کنیــد. اســتفاده 

راهنمای عیب یابی

مشکلمشکل

- صدای تق تق
- جیُر جیر

- صدای سنگین
- صدای ارتعاش

- نشتی آب
- کف بیش از حد

- آب به دستگاه وارد نمیشود 
یا به آرامی وارد میشود

- آب دستگاه تخلیه نمی شود 
یا به طور آرام تخلیه می شود 

- دستگاه را متوقف کرده، لگن و فیلتر تخلیه را بررسی کنید.
- اگر بعد از راه اندازی دوباره ی دستگاه مشکل برطرف نشد، با مرکز 

خدمات مجاز تماس بگیرید.
- اگرصدا ادامه داشت ، دستگاه به احتمال زیاد ازباالنس درآمد است.

- لباس های داخل دستگاه را به طور مناسب توزیع کنید.
- اگر در طول نصب دستگاه تسمه ها را باز نکرده اید به راهنمای 

نصب دستگاه مراجعه کنید.
- لباس ها ممکن است در داخل لگن درست توزیع نشده باشد.

- دستگاه را متوقف کرده و لباس ها را به طور مناسب توزیع کنید.

- شیلنگ های رابط را بررسی کنید.
- لوله تخلیه را باز کنید. درصورت نیاز با مرکز تاسیسات تماس 

بگیرید. مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر 
به کف بیش از حد در نتیجه نشتی آب می شود.

- شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.
- شیر آب را کامل باز کنید.

- شیلنگ را صاف کنید.
- فیلتر شیلنگ ورودی آب را بررسی کنید.

- شیلنگ تخته را تمیزو سپس صاف کنید.
- فیلتر تخلیه را تمیز کنید.

- اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن 
ممکن است در پمپ یا لگن افتاده 

باشد.
- لباس بیش از حد ممکن است چنین 

صدایی ایجاد کند که نرمال است.
- آیا تمامی تسمه ها و متعلقات 

دستگاه را باز کرده اید؟
- آیا تمامی پایه ها روی زمین قرار 

گرفته اند؟

- شیلنگ ورودی آب یا شیلنگ 
تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین 

لباس شویی شل هستند.
- لوله های شیلنگ تخلیه مسدود 

است.
- میزان فشار آب کم است.

- شیر آب به طور کامل باز نشده 
است.

- شیلنگ ورودی آب تا شده است.
- فیلترشیلنگ ورودی مسدود شده 

است.
- شیلنگ تخلیه تاشده یا مسدود 

شده است.
- فیلتر تخلیه مسدود شده است.

چه باید کردچه باید کردعلل احتمالیعلل احتمالی

سرریز شدن مایع نرم کننده

مایع نرم کننده زودتر از موقع 
استفاده شده است

بــرای اطــاع از میــزان کافــی مایــع نــرم کننــده بــه نحــوه اســتفاده از آن رجــوع 
کنیــد. مــواد شــوینده را بیــش تــر از مقــدار تعییــن شــده در محفظــه  نریزید.

کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید و در حین شستشو کشوی 
مواد شوینده را باز نکنید.

مایع نرم کننده زیاد ممکن 
است سرریز شود.

- ماشین شستشو کار نمی کند
- لگن ماشین ظرفشویی 

نمی چرخد

- مطمئن باشید که دو شاخه برق به طور کامل در پریز است.
- فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.

- ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.
- در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص 

برق در میان بگذارید.
- شیرآب را باز کنید.

- در رابسته وکلید Start/Pause رافشار دهید پس از فشار دادن کلید  
Start/Pause چرخیدن لباس ها ممکن است مدتی طول بکشد.

- پیش از چرخش در باید کامًا قفل شده باشد.
- برای تعادل وزن 1 یا 2 لباس مشابه اضافه کنید. به منظور 

چرخش صحیح لباسارو دوباره بچینید.

- ممکن سیم برق به پریز 
وصل نباشد یا اتصال ممکن 

است قطع شده باشد.
- فیوز کنترل سوخته است 
یا قطع شده است یا شاید 
جریان برق قطع شده است.

- شیرآب باز نیست.
-مطمئن باشید که دردستگاه 

به طور کامل بسته شده است.

-در باز نمی شود.

-

-
زمان شستشو با تاخیر همراه 

است

به محض شروع به کار به دلیل ایمنی در قابل باز شدن نیست 
مستقیمًا با عبارت Delay روشن شده است. پیش  از خاموش 

شدن عبارت Delayمی توانید در را باز کنید.

زمان شستشو بر اساس میزان لباس ها، فشار آب، دمای آب و 
سایر شرایط متغیر است.

در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان 
شستشو افزایش خواهد یافت.



راهنمای عیب یابی

پیام های خطا

شرایط گارانتی 

زبالــه  ســطل  بــرروی  ضربــدر  عالمــت  ـی  وقـت  -1
بــدان  شــده  ضمیمــه  محصــول  بــه  چرخــدار 
معناســت کــه آن دســتگاه تحــت پوشــش قوانیــن  

زیــر اســت:

Euro Pean Diverective 2004/96/EC 

ــایل برـقـی و الکترونیکــی بایــد بــه  ۲- تمامــی وس
صــورت تفکیــک شــده از زبالــه هــای عــادی روزمــره 
مــردم و توســط ســازمان بازیافــت منطقــه جمــع 

آوری شــوند.

۳- روش صحیــح معــدوم نمــودن وســایل قدیمــی 
کمــک  انســان  و  زیســت  محیــط  ســالمتی   بــه 

می کند.
4- بــرای کســب اطالعــات پیرامــون معــدوم نمــودن 
منطقــه،  شــهرداری  بــا  لطفــًا  قدیمــی،  وســایل 
ســازمان بازیافــت یــا فروشــگاهی کــه محصــول را 

از آن جــا خریــد کردیــد تمــاس بگیریــد.

ـی  هنــگام معــدوم کــردن دســتگاه، ســیم اصـل
بــرق را قطــع کنیــد، دو شــاخه را ازکار انداختــه و 
ــردن داخــل  ــری از گیرک ــل در را جهــت جلوگی قف

ــد. دســتگاه از کار بیندازی

عامتعامت

AUTO

EOI

EO2

EO3

EO4

EO5

EO6

EO7

EO8

EO9

EI0

EII

Unb

End

کلید Pause را فشار دهید، سپس کلید Start را دوباره فشار دهید تا در قفل شود.کنترل 
کنید که قفل کار می کند.

کلید Pause / Start را فشار دهید، ورودی آب را بررسی کنید. در صورت نمایش EO2 با 
سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

فیلتر و شــیلنگ تخلیه را بررســی کنید. در صورت نمایش  EO3 با ســرویس کار مجاز 
تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش  EO4با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش EO7 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E08 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E09 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E10 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

دستگاه را مجدد راه اندازی کنید. در صورت نمایش E11 با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

لباس ها را به صورت متعادل در دستگاه بارگذاری کنید. در صورت نمایش Unb با سرویس 
کار مجاز تماس بگیرید.

به طور خودکار وزن کنید

مشکل قفل در باز نمی شود

مشکل ورودی آب

مشکل تخلیه آب

هشدار سطح آب باال

سنسور سطح آب خراب

سنسور دما خراب است

مشگل گرم کن

برق موتور باال است

موتور کار نمی کند

دمای موتور باالست

مشکل اتصال برد به درایو

عدم تعادل

پایان شستشو

راه حلراه حلعلت احتمالیعلت احتمالی

شرایط ضمانت

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند

- اگــر دســتگاه بــه ولتــاژی غیــر از آنچــه کــه بــرروی 
اســت  شــده  داده  نشــان  مشــخصات  برچســب 

متصــل شــود.

یــا  ســانحه  تصــادف،  براثــر  ایــراد  علــت  اگــر   -
باشــد. غیرمترقبــه  حــوادث  یــا  نابجــا  اســتفاده 

- اگــر علــت بــر اثــر عواملــی به غیــر از اســتفاده عادی 
خانگی یا اســتفاده مطابق دفترچه راهنما باشــد.

- ارائــه دســتورالعمل پیرامــون اســتفاده از دســتگاه 
یــا تغییــر تنظیمات دســتگاه.

- اگــر علــت بــه دلیــل آســیب جانــوران مــوذی نظیــر 
مــوش یــا سوســک و غیــره باشــد.

- ســروصدا و یــا ارتعاشــی کــه عــادی قلمــداد شــود 
بــه عنــوان مثــال صــدای تخلیــه آب،صــدای دوران 

خشــک کــن یــا پمــپ هــای هشــداردهنده.
نمــودن  تــراز  مثــال  عنــوان  بــه  نصــب  اصــالح   -

تخلیــه. تنظیــم  دســتگاه، 





در صورت نیاز به دریافت خدمات پس از فروش، شبکه گسترده و آموزش دیده ما در سراسر کشور در خدمت شما هستند. 

استان البرز، شهر صنعتی سیمین دشت، 
خیابان چهارم شرقی، مجتمع کارخـانجات 

صنعتی آلون کار پارس

مرکز ارتباط با مشتریان:مرکز ارتباط با مشتریان:  026-3568

For more information
Please log on to:

alooni.com


