
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. 

هشدارها



فهرست

هشدارها

اعالن های ایمنی 

نام قطعات

دستورالعمل نصب

شیوه های قفل درب و برداشتن قفل درب

شیوه استفاده از جعبه مواد تمیزکننده

معرفی عملکردهای پنل کاربری

A07 / AWM - 12082 مدل -

A14 / AWM - 12081 مدل -

A09 / AWM - 14083 مدل -

معرفی عملکرد و برنامه

معرفی برنامه های شستشو

سرویس و نگهداری

تنوع عملکردها

اعالن پیش از شستشو

شرایط بدون خطا

راهنمای رفع مشکالت

تنوع عملکردها و ویژگی ها





- ایــن وســیلۀ خانگــی بــه منظــور اســتفاده توســط 
افــراد )شــامل کــودکان( دارای ویژگــی هــای بدنــی، 
حســی یــا ذهنــی پاییــن، و یــا فاقد تجربــه و آگاهی 
ســاخته نشــده اســت،مگر اینکــه بــه آنهــا طریقــۀ 
اســتفاده از ایــن وســیلۀ خانگــی توســط فــردی کــه 

مســؤل ایمنــی آنهــا اســت داده شــده باشــد.

ــان  ــا اطمین ــر نظــارت باشــند ت ــد زی - بچــه هــا بای
ــازی  ــن وســیلۀ خانگــی ب ــا ای ــا ب حاصــل شــود آنه
نمــی کنند.تمیــز کــردن و رســیدگی کاربــری نبایــد 
توســط کــودکان بــدون نظــارت بــر آنهــا انجــام 
شــود.کودکانی بــا ســن کمتــر از3 ســال، بایــد از 
ایــن وســیله دورنگــه داشــته شــوند مگــر اینکــه بــا 

ــر آنهــا نظــارت شــود. ــاال ب دقــت ب

- اگــر بــه ســیم تغذیــه آســیب وارد شــود بایــد 
از  پــس  نماینــدۀ خدمــات  تولیدکننــده،  توســط 
بــه  )افــراد مشــابه دارای صالحیــت(  یــا  فــروش 
منظــور پیــش گیــری از خطــرات تعویــض شــود.

 - مجموعــه شــیلنگی کــه بــا ایــن وســیله ارائــه 
مــی شــود بایــد اســتفاده شــود و ازشــیلنگ هــای 

کهنــه نبایــد دوبــاره اســتفاده شــود.

- ایــن وســیله بــرای اســتفاده در منــزل و یــا در 
محیــط هــای مشــابه در نظرگرفتــه شــده اســت از 

جملــه:

1- آشــپزخانۀ کارکنــان در فروشــگاه هــا، ادارات و 
ــط هــای کاری؛ ســایر محی

2- خانه های باغی و زراعتی؛

3- توســط مســافران درهتــل هــا، مســافرخانه هــا و 
ســایرانواع محیــط هــای اقامتــی؛

4- محیط هایی که درآنها تخت خواب و صبحانه 
ارائه می شود؛

ــان  ــی درآپارتم ــرای اســتفادۀ جمع ــی ب 5- فضاهای
ــا رختشــورخانه هــا. هــا ی

- بــرای ماشــین هــای لباسشــویی کــه دارای درگاه 
تهویــه درپایــه هســتند، درگاه هــای ورودی نبایــد 

بــا فــرش مســدود شــوند.

- درصــورت گــم کــردن راهنمــای کاربــری، بــا شــماره 
ســرویس مــا تمــاس بگیریــد.

 0.03-1 MPa : فشارآب -

        توجه 

)reset( بــه منظــور پیشــگیری از خطــر بازنشــانی
کــردن ناخواســته ســوئیچ قطــع دمــا، ایــن وســیله 
ــد  ــوئیچینگ مانن ــک وســیله س ــق ی ــد از طری نبای
بیرونــی، بــرق دهــی شــود، و نبایــد بــه مــداری کــه 
معمــواًل توســط آن وســیله بــا ســوئیچ روشــن و 

خاموش می شود متصل شود. 

هشدارها



اعان های ایمنی

ــور  ــه منظ ــروی شــود. ب ــد پی ــًا بای ــًا و حتم لطف
اجتنــاب از آســیب و یــا خســارت بــه کاربــر، 
شــخص و دارایــی دیگــران، لطفــًا مطمئن شــوید 

ــی را رعایــت مــی کنیــد. کــه ایــن مــوارد ایمن

         خطر شوک برقی

1- لطفــًا از پریــز بــرق اختصاصــی 220V-240V، بــاالی 
10A بــا ســیم اتصــال بــه زمیــن اســتفاده کنیــد.

2- هنــگام وارد کــردن و خــارج کــردن ســیم بــرق 
ــیم  ــد. از س ــتفاده کنی ــرق اس ــاخه ب ــًا از دو ش لطف

بــرق آســیب دیــده اســتفاده نکنیــد.

هنگامــی کــه ســیم بــرق کثیــف اســت، لطفــًا آن را 
همــان موقــع بــا یــک دســتمال خشــک پــاک کنیــد.

3- بــا دســت خیــس، دو شــاخه بــرق را وارد یــا 
خــارج نکنیــد.

4- لطفــًا دوشــاخه بــرق را پــس از اتمــام کار، هنــگام 
تعمیــر یــا تمیــزکاری خــارج کنیــد.

         خطرآتش سوزی و نشتی برق

1- ماشــین لباسشــویی را کنــار آتــش، ســیگار یــا 
شــمع روشــن، و مــواد فّرار)ماننــد الــکل( قــرار ندهید.

ــل ماشــین  ــرل پن ــه کنت ــًا از پاشــیدن آب ب 2- لطف
لباسشــویی جلوگیــری کنیــد.

3- لطفــًا ماشــین لباسشــویی را در جــای خیــس و یا 
فضای ســرباز قرارندهید.

4- لطفــًا پمــپ تخلیــه را تعمیرکنیــد و مطمئــن 
شــوید کــه مجــرای فاضــالب مســدود نشــده باشــد.

         خطر انفجار

1- لطفــًا لبــاس هایــی کــه بــه کروســن، بنزیــن، تینــر 
و مــواد قابــل اشــتعال آلــوده هســتند را نشــویید.

2- لطفًا درهنگام نشت گاز، لباس ها را نشویید.

         خطردمای باال

1- هنگامــی کــه ماشــین لباسشــویی در دمــای بــاال 
قــرار دارد، درب شیشــه ای گــرم مــی شــود. لطفــًا 
درب شیشــه ای را مخصوصــًا کــودکان لمــس نکنند.

ــاال،  ــای ب ــا دم ــه پــس از شستشــو ب 2- هنگامــی ک
درب را بازمــی کنیــد، لطفــًا صبــر کنیــد تــا دمــا بــه 
ــه  ــل درب ب ــد و قف ــدا کن ــن کاهــش پی ســطح ایم

ــاز خواهــد شــد. صــورت خــودکار ب

         خطر آسیب دیدن

1- لطفــًا جعبــه کارتــن را پــس از بــاز کــردن کنــار 
ــا  ــرده ی ــودکان آن را لمــس ک ــد ک ــد، نگذاری بگذاری

ــد. ــه دهــان بزنن ب

لباسشــویی  ماشــین  بــا  کــودکان  نگذاریــد   -2
برونــد. بــاال  آن  از  یــا  کارکننــد 

3- لطفــًا درب را پــس ازاســتفاده ببندیــد تــا از ورود 
کــودکان بــه مخــزن شستشــو جلوگیــری شــود.

         خطرجراحت

1- هیچ جسم سنگینی بر روی ماشین لباســشویی 
قرار ندهید.

ــا  ــد ماشــین لباسشــویی جابج ــی خواهی ــر م 2- اگ
ــاد داشــته باشــید کــه از کســی  ــه ی کنیــد، لطفــًا ب

ــد. ــک بخواهی کم

3- لطفًا از افراد غیر متخصص برای تعمیر مـاشین 
درخواست نکنید.

         خطرآسیب به لباس ها

1- لطفــًا لبــاس هایــی کــه ضــد آب هســتند، ماننــد 
ــر، و کیســه هــای  ــی، محصــوالت دارای پ کــت باران

خــواب را نشــویید.

2- لطفــًا لبــاس هایــی را بشــویید که قابل شستشــو 
ــًا از  ــد، لطف ــورد شــک داری ــن م ــر در ای هســتند، اگ

دســتورالعمل هــای آن پیــروی کنیــد.



نکات مهم

1- ظاهرایــن محصــول و ویژـگـی هــای آن ممکــن 
اســت بــدون اعــالن قبلی و به منظــور ارتقاءکیفیت 

تغییــر کننــد.

2- ظاهــر ایــن محصــول و ویژگــی هــای آن ممکــن 
ـی و بــه دلیــل آزمایــش  اســت بــدون اعــالن قبـل
ــی  ــا آزمایــش ایمن ــه آن ی ــوط ب ــرژی مرب ــی ان کارای

ــد. ــر کنن ــره تغیی ــه آن و غی ــوط ب مرب

3- ظاهرایــن محصــول و ویژـگـی هــای آن ممکــن 
اســت بــدون اعــالن قبلی و به منظــور ارتقاءکیفیت 

تغییــر کننــد.

4- ظاهــر ایــن محصــول و ویژگــی هــای آن ممکــن 
ـی و بــه دلیــل آزمایــش  اســت بــدون اعــالن قبـل
ــی  ــا آزمایــش ایمن ــه آن ی ــوط ب ــرژی مرب ــی ان کارای

ــد. ــر کنن ــره تغیی ــه آن و غی ــوط ب مرب

نام قطعات

قطعات و لوازم همراه ماشین لباسشویی

سرپیچ های مخصوص حمل و نقلسرپیچ های مخصوص حمل و نقلآچارآچارشیلنگ تامین آبشیلنگ تامین آب دستورالعملدستورالعمل



دستورالعمل نصب

ــه ماشــین  ــی ک ــکان های ــای م ــن شــوید دم - مطمئ
ــه  ــرار گرفت ــا ق لباسشــویی در آنجــا نصــب شــده و ی
اســت باالی C°0 باشــد و یا  آن را در خارج قرار دهید.

- ماشــین لباسشــویی را بــه درســتی و مطابــق بــا 
اســتانداردها ودســتورالعمل هــای نصــب در جــای 

مناســب قــرار دهیــد.

ــری  ــگام قرارگی ــه ماشــین لباسشــویی در هن - پای
بــرروی زمیــن ویــا بــر روی فــرش بایــد فاصلــه ای 

جهــت چرخــش هــوا داشــته باشــد.

مــوذی  جانــوران  یــا  حشــرات  کــه  ـی  صورـت در   -
زیــادی در محیــط وجــود داشــته باشــند. لطفــًا 
محیــط را تمیــز نگــه داریــد زیــرا آســیب هایــی کــه 
توســط جانــوران یــا حشــرات مزاحــم و سوســک 
حمــام بــر دســتگاه وارد مــی شــود تحــت پوشــش 

ــد. ــی گیرن ــرار نم گارانتــی ق

ســرپیچ های حمل و نقل

ــل  ــل ونق ــای حم ــچ ه ــه پی ماشــین لباسشــویی ب
مجهــز اســت تــا ازآســیب در هنــگام جابجایــی 

جلوگیــری شــود.

پیــچ هــای حمل و نقل را باز کنید:

در  ـی  داخـل ازآســیب  جلوگیــری  منظــور  بــه   -1
هنــگام جابجایــی، 4 پیــچ نصــب شــده انــد. پیــش 
از اســتفاده ازماشــین لباسشــویی، پیــچ هــا را بــاز 

کنید.)شــکل 1 را ببینیــد(

ــرزش هــای شــدید،  ــاز نکنیــد، ل اگــر پیــچ هــا را ب
ــد. ــی دهن ــکالتی رخ م ــارف و مش ــدای نامتع ص

2- از آچــاری کــه همــراه ماشــین ارایــه شــده اســت 
بــرای 4 پیــچ اســتفاده کنید.)شــکل 2 را ببینیــد(

3- پیــچ الســتیکی را اندکــی بچرخانیــد و ســپس 
پیــچ هــا را بیــرون بیاوریــد، پیــچ هــا و آچــار را 
بــرای اســتفاده هــای بعــدی نگــه دارید.)شــکل 3 

را ببینیــد(

پیــچ هــا بــا توجــه بــه اینکــه چــه موقع مــی خواهید 
ماشــین لباسشــویی را جابجــا کنیــد بایــد دوبــاره 

نصــب شــوند.

4- از ســرپیچ هــای مخصــوص حمــل ونقــل کــه 
انــد  شــده  ارائــه  لباسشــویی  ماشــین  همــراه 
اســتفاده کنیــد تــا ســوراخ هــای پیــچ را آب بنــدی 

ببینیــد( را   4 کنید.)شــکل 

لطفا لوله تخلیه ای که به دستگاه متصل شده است را باز نکنید.

3
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جاگذاری دستگاه

تنظیمات افقی:

- زاویه اریب باید کمتر از 1 درجه باشــد.

- پریز برق

ــه بیــن هــر ســمت از ماشــین لباسشــویی  - فاصل
و پریــز بــرق بایــد بیــن1.5 متــر باشــد.

ــرای چندیــن دســتگاه برقــی  ــرق ب ــز ب - از یــک پری
ــد. ــان اســتفاده نکنی ــه شــکل همزم ــف ب مختل

5- ماشــین لباسشــویی را درموقعیتــی قــرار دهیــد 
کــه بــه آســانی بــه پریــز بــرق متصــل مــی شــود.

- بــا مرکــز خدمــات پــس از فــروش تمــاس بگیریــد 
ماشــین  تعمیــر  بــا  دررابطــه  ازمتخصصــان  و 
نــاآگاه ممکــن  افــراد  لباسشــویی ســؤال کنیــد. 
اســت بــه ماشــین لباسشــویی آســیب برســانند و 

یــا مشــکالتی بــرای آن بــه وجــود آورنــد.
- ماشــین لباسشــویی را در جایــی کــه دمــای آن 
زیــر صفــر اســت قــرار ندهیــد چــون باعــث یــخ 
زدگــی لولــه هــا و موجــب بــروز نشــت آب خواهــد 
شــد.عالوه بــر ایــن، دمــای زیــر صفــر بــه کنتــرل پنــل 

آســیب خواهــد زد.
- اگــر ماشــین لباسشــویی را از جایــی منتقــل کــرده 
ــًا  ــر درجــه اســت، لطف ــر صف ــای آن زی ــه دم ــد ک ای
ــرای چنــد ســاعت در  پیــش از روشــن کــردن آن، ب

دمــای اتــاق نگــه داریــد.

معرفی اتصال به زمین
- ماشــین لباسشــویی بایــد دارای اتصــال بــه زمیــن 
ایــن وســیله مــی  باشــد.اگر مشــکلی رخ دهــد، 
توانــد خطــر شــوک برقــی را کاهــش دهــد. وســیله 
اتصــال بــه زمیــن دارای یــک کابــل اســت ) کــه 
ــال  ــامل یــک ســیم و یــک دوشــاخه دارای اتص ش
بــه زمیــن مــی باشــد(. دو شــاخه دارای اتصــال بــه 
زمیــن بایــد بــه یــک پریــز بــرق مناســب وارد شــود. 
اگــر مــی خواهیــد  بدانیــد کــه آیــا اتصــال ماشــین 
لباسشــویی بــه زمیــن بــه درســتی برقــرار شــده 
ــور   ــراد متخصــص در ام ــا اف ــًا ب ــه، لطف ــا ن اســت ی
تعمیــرات تمــاس بگیریــد. اگــر دو شــاخه بــرق بــا 
ــه  ــدام ب ــان اق ــًا خودت ــدارد، لطف ــی ن ــز همخوان پری

ــد. ــض دو شــاخه نکنی تعوی
ـی کــه از ماشــین لباسشــویی دود یــا  - در صورـت
ــی شــود،لطفًا اتصــال آن  ــد م ــوی نامطبوعــی بلن ب
را بامنبــع بــرق قطــع کنیــد وبــا افــراد متخصــص 

درامورتعمیــرات تمــاس بگیریــد.

        توجه 

ــی کــه سیســتم  ــد در محــل های ــن وســیله نبای ای
ــه کار گرفتــه شــود. ــدارد، ب اتصــال زمیــن وجــود ن

نظافت محیط
- الزم است که دیوار، درب و زمین را تمیز کنید.

- ماشــین لباسشــویی را بــر روی یــک ســطح صــاف 
و ایمــن و دارای چــاه تخلیــه فاضــالب نصــب کنیــد 
و ازنصــب بــرروی پتــوی نــرم یــا ســطوح چوبــی 

خــودداری کنیــد.
- لبــاس هــای کثیــف یــا چیزهــای دیگــر را بــرروی 
پوشــش باالیــی ماشــین لباسشــویی قــرار ندهیــد، 
تحــت  دســتگاه  عــادی  کارکــرد  صــورت  ایــن  در 

ــرد. ــرار مــی گی تأثیرق

اتصال برق
1- از تابلــو بــرق یــا چیــزی شــبیه آن اســتفاده نکنید.

2- اگرســیم هــای بــرق آســیب دیــده انــد، لطفــًا بــا 
یــک بــرق کار تمــاس بگیریــد.

از اســتفاده ازماشــین لباسشــویی، دو  3- پــس 
شــاخ بــرق را بکشــید و شــیرآب را ببندیــد. 

بــه منظــور پیــروی از  4- ماشــین لباسشــویی را 
اصــول ســیم کشــی، بــه یــک پریــز بــرق کــه دارای 

ــد. ــن اســت وصــل کنی ــه زمی ســیم اتصــال ب
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ماشــین هــای لباسشــویی بایــد به مجــرای آب متصل 
ــراه ماشــین  ــه هم ــو ک ــای ن ــه ه ــًا از لول باشــند. لطف

لباسشــویی ارایــه شــده اســت اســتفاده کنیــد.
بــه منظــور اطمینــان از کیفیــت، آزمایــش هــای 
پاشــش آب پیــش از اینکــه ماشــین لباسشــویی 
از کارخانــه خــارج شــود انجــام مــی شــوند.  بنابرایــن 
مخــزن  قســمت  در  آب  مقــداری  اســت  ممکــن 
شستشــو، آب بنــد درب و پنــل درب وجــود داشــته 

باشــد کــه یــک امرطبیعــی اســت.

اتصال مجرای ورود آب
 1- فشــار منبــع تأمیــن آب بایــد بیــن 30KPa و 

KPa 1000 باشد.
ــه هــای  ــگام اتصــال لول 2- رزوه هــای پیــچ را درهن

آب بــه دریچــه هــا نســایید.
از   شــما  آب  تأمیــن  منبــع  فشــار  اگــر  لطفــًا   -3 
افــت فشــار  باالتــر اســت، تجهیــزات   1000  KPa

نصــب کنیــد.

اتصال لوله های ورود آب و شیرهای آب

- دو عــدد آب بنــد در اتصــال دهنــده هــای هــر دو 
ــا از نشــت آب  ــد ت ــه قراردارن ــی لول قســمت انتهای

جلوگیــری کننــد.
- شــیرآب را بــاز کنیــد و بررســی کنیــد آیــا نشــتی 

ــا خیــر. آب در اتصــاالت وجــود دارد ی
- بــه صــورت منظــم لولــه هــا را بررســی کنید.لطفــًا 

در صــورت نیــاز، آنهــا را تعویــض کنیــد.
- مطمئــن شــوید لولــه هــا آســیب ندیــده انــد یــا در 

یکدیگرپیــچ نخــورده اند.

5- با بازکردن شیرهای آب، وجود نشتی را بررسی کنید. اگر نشتی آب وجود دارد، مراحل 1تا4 را دوباره اجرا کنید.

را در هــر دو  1- واشــرهای الســتیکی 
یــک  کنیــد.  بررســی  شــیلنگ  طــرف 
واشــر الســتیکی بــه اتصــاالت رزوه دار 
بــر روی هــر طــرف شــیلنگ بگذاریــد تــا 

از نشــت آب جلوگیــری کنــد.

بــا  را  آب  تامیــن  هــای  شــیلنگ   -2
دســت و کامــال ســفت و محکــم بــه 
شــیرهای آب متصــل کنیــد و ســپس 
انبردســت  بــا  یــا ســه دور دیگــر  دو 
بچرخانیــد. شــیلنگ آبــی را بــه شــیر 
حــد  از  بیــش  کنیــد.  متصــل  آب 
ســفت نکنیــد. ممکــن اســت هــم بنــد 

ببینــد. آســیب  )کوپلینــگ( 

بــا  را  آب  تامیــن  هــای  شــیلنگ   -4
دســت و کامــال محکــم بــه شــیرهای 
آب متصــل کنیــد و ســپس دو یــا ســه 
ــا انبردســت بچرخانیــد. شــیلنگ  دور ب
نکنیــد.  ســفت  ازحــد  بیــش  را  هــا 
حــد ممکــن  از  بیــش  کــردن  ســفت 
اســت بــه دریچــه هــا آســیب وارد کنــد 

و موجــب نشــتی آب شــود.

3- پــس از اتصــال شــیلنگ ورود آب، 
شــیر آب را بــاز کنیــد تــا ذرات خارجــی 
) ســنگریزه و یــا خــاک یــا کثافــات( از 
لولــه هــای آب خــارج شــوند. بگذاریــد 
و  شــود،  ـی  خاـل ســطل  یــک  در  آب 

ــد. ــی کنی ــای آب را بررس دم

ــوازم خانگــی  ــرای ل ــوع ماشــین لباسشــویی ب - ایــن ن
طراحــی شــده اســت ، لطفــًا آن را درکشــتی، کامیــون 

مســافرتی یــا هواپیمــا نصــب نکنیــد.
- اگــر بــه مــدت طوالنــی قصــد اســتفاده ندارید،لطفــًا 

ــه  ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. )ب شــیرقطع و وصــل را ببندی
ــه مســافرت( ــگام رفــت ب هن

- لطفًا دو شــاخ را بیرون بکشــید و عملکرد قفل درب 
را لغــو کنیــد تــا اینکــه کــودک درون آن  گیر نکند.
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- مــواد بســته بنــدی )ماننــد تســمه، فــوم( ممکــن 
ــه ایمنــی کــودک آســیب برســاند و موجــب  اســت ب
بــروز خفگــی شــود! تمامــی مــواد بســته بنــدی را دور از 

ــرار دهیــد. دســترس کــودکان ق
نصب لوله تخلیه

ــد  ــاب بلن ــه وســیله یــک طن ــه تخلیــه را ب ــًا لول - لطف
ــد. ــده نصــب کنی کنن

- به خاطر جلوگیری از خسارت برق گرفتگی یا نشتی

دستورالعمل نصب لوله )طبق عکس(

تنظیم افقی:

- بــرای جلوگیــری از صــدای نویــز و لــرزش بوســیله 
تنظیــم ســطح ماشــین لباسشــویی ترجیحــًا آن را 

درگوشــه اتــاق قــرار دهیــد.

- اگــر ســطح زمیــن همــوار نیســت، لطفــًا پیــن 
هــای طــراز را تنظیــم کنیــد. )قطعــات چوبــی یــا 
اجســام مشــابه قرارندهیــد(، لطفــًا مطمئــن شــوید 
ــا  چهــار پیــن تنظیــم بــه شــکل ســفت و محکــم ب
زمیــن در تمــاس هســتند، و ســطح ماشــین کامــاًل 

درســت تنظیــم شــده اســت.

ــا  ــد ت ــم کنی ــم شــونده را تنظی ــای تنظی ــه ه - پای
مطمئــن شــوید کــه ماشــین لباسشــویی بــدون 
لــق خــوردن و بــه صــورت ثابــت بــرروی زمیــن قــرار 
گرفتــه اســت. پــس از تنظیــم، بــرای اطمینــان، 

ــد.  ــده را بپیچانی ــل کنن ــره قف مه

ــر از  ــرروی ســکو کــه باالت ماشــین لباسشــویی را ب
ســطح زمیــن اســت قرارندهیــد، تــا از افتــادن بــه 
زمیــن بــه دلیــل حــوادث دیگــر پیــش گیــری شــود.

بررسی قطری:

- بــا ایجــاد فشــار بــه ســمت پایین بــر روی قطر ماشــین 
لباسشویی، ماشین لباسشویی نباید تکان بخورد. )هر 
دو قطــر بایــد بررســی شــوند، اگــر ماشــین لباسشــویی 
تــکان بخــورد، بایــد پایــه تنظیم شــونده تنظیم شــود(.

 به زمین، لطفًا لوله تخلیه را به درســتی نصب کنید.
ــه  ــه بیــرون، ارتفــاع لول ــرای جلوگیــری از مکــش ب - ب
تخلیــه بایــد بیــن )0.85m -1.25m( باشــد، بــه عــالوه، 

ترمینــال لولــه تخلیــه نبایــد درآب گذاشــته شــود.
- اگــر لولــه تخلیــه بیــش از حــد طوالنــی اســت، لطفــًا 
آن را بــه زور وارد ماشــین لباسشــویی نکنیــد، کــه این 
کار ممکــن اســت باعث ایجاد نویز)صــدای نامتعارف( 

شــود.)مطابق شــکل زیر(

مهره قفلی

باالپایین

پایه نگهدارنده



شیوه های قفل درب و برداشتن قفل درب

قفل درب

- هنــگام کار ماشــین لباسشــویی، درب بــه صــورت 
 DOOR« .خــودکار قفــل مــی شــود و چــراغ / عالمــت
پنــل  روی  بــر  درب«  »قفــل  معنــای  بــه   »LOCK

روشــن مــی شــود.

برداشتن قفل درب

 »DOOR LOCK« هنگامــی کــه چــراغ/ عالمــت -
را    »Start/Pause« دکمــه  شــود،  مــی  روشــن 
تــا  بــه معنــای  »شــروع/ مکــث« فشــار دهیــد 
فعالیــت مخــزن شستشــو/ تخلیــه متوقــف شــود. 

شیوه استفاده از جعبه مواد تمیز کننده

لطفــًا بــه مــدت 10 ثانیــه صبــر کنیــد، قفــل درب بــه 
صــورت خــودکار برداشــته خواهد شــد.

-  دو شــاخه برق را بکشــید و درحدود 65 تا 85  ثانیه 
صبرکنیــد، قفــل درب بــه صــورت خــودکار برداشــته 

خواهــد شــد.
- اگــر در صــورت بازکــردن درب، ســرریز شــدن کــف رخ 

دهــد، لطفــًا کــف را بــا حولــه تمیــز کنیــد.
- اگــر دمــا بســیار بــاال باشــد، درب هنــگام کار کــردن باز 

نخواهد شــد.
ــاال باشــد، درب هنــگام کار  - اگــر ســطح آب بســیار ب

کــردن بــاز نخواهــد شــد.

1- تمیز کننده پیش از شستشو
ــاس هــا بســیار کثیــف هســتند،  ــه لب در صورتــی ک
لطفــًا کمــی تمیزکننــده پــس از انتخــاب عملکــرد 
پیش از شستشــو )Pre-washing function( بریزید.

پودر تمیز کننده سنتتیک
را  تکــه صابــون  ماننــد  هایــی  تمیزکننــده  لطفــًا 
پیــش از ریختــن داخــل جعبــه مــواد تمیزکننــده 

حــل کنیــد.
تمیز کننده مایع سفید کننده

لطفــًا از تمیزکننــده هایــی کــه کــف کمتــری تولیــد

مــی کننــد اســتفاده کنیــد. لطفــًا پیــش از ریختــن 
درون جعبــه تمیــز کننــده، دو دفعــه آب بریزیــد تــا 

تمیزکننــده نــوع فشــرده را رقیــق کنیــد.

نرم کننده

ــد، کــه  ــده بریزی ــرم کنن لطفــًا پیــش از شستشــو ن
ــزن  ــه مخ ــودکار ب ــه صــورت خ ــگام شستشــو ب هن

ــه خواهــد شــد.  شستشــو ریخت

هنــگام اســتفاده از نــرم کننــده نــوع فشــرده، لطفــًا 
آن را بــا مقــدار مناســب آب رقیــق کنیــد. از نشــان 

MAX بــه معنــای حداکثــر فراتــر نرویــد.

3



شیوه استفاده از جعبه مواد تمیز کننده

- از تمیز کننده های مخصوص استفاده کنید.

- بیــش از حــد تمیزکننــده اســتفاده نکنیــد کــه 
و  شــود  مــی  حــد  از  بیــش  کــف  ایجــاد  باعــث 
برکیفیــت شستشــو اثــر مــی گــذارد و یــا باعــث 

ایجــاد نقــص در عملکــرد مــی شــود.

- تمیــز کننــده را براســاس تنــوع و رنــگ لبــاس هــا و 
درجــه حــرارت آب و ســطح آلودگــی انتخــاب کنید.

ــده اســتفاده  ــه از تمیزکنن ــزان میان ــه می ــًا ب - لطف
ــا ازشستشــوی خــوب برخــوردار شــده و از  کنیــد ت

ــد. ــط زیســت محافظــت کنی محی

توصیــه هایــی در مورد تمیز کننــده در دماهای گوناگون

- هنــگام شستشــوی لبــاس های ســفیدی که خیلی 
خاکــی یــا کثیــف شــده انــد، مــا توصیــه مــی کنیــم 
از برنامــه کتــان)cotton( و درجــه 600C یــا باالتــر و از 
یــک پــودر شستشــوی معمولــی )مخصــوص ماشــین 
لباسشــویی( اســتفاده کنیــد کــه حــاوی عوامــل 
ســفیدکننده مــی باشــد و در درجــه حــرارت هــای 

میانه/زیــاد عالــی عمــل مــی کنــد.

 ،600C و   400C بیــن  هــای  شستشــو  بــرای   -
 نــوع مــاده تمیزکننــده کــه مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیــرد بایــد مناســب نــوع جنــس پارچــه و 

ســطح خاـکـی شــدن باشــد.

رنــگ »ســفید« و  ـی مناســب  - پودرهــای معموـل
یــا پارچــه هــای ســریع رنــگ شــده و بــا کثیفــی 
بــاال مــی باشــند، در صورتــی کــه تمیزکننــده هــای 
مایــع، یــا پودرهــای »محافــظ رنــگ« مناســب پارچــه 

ــا ســطح کثیفــی کــم مــی باشــند. هــای رنگــی ب

مــا   ،  400C زیــر  دردماهــای  شستشــو  بــرای   -
پیشــنهاد مــی کنیــم ازتمیزکننــده هــای مایــع و 
یــا تمیزکننــده هایــی کــه مناســب بــرای شستشــو 
در دماهــای پاییــن بــر چســب گــذاری شــده انــد 

اســتفاده کنیــد.



معرفی عملکردهای پنل های کاربری

کلیــد را فشــار دهیــد و بــه مــدت 3 ثانیــه 
ــه انتخــاب شــود. ــا برنام ــدی ت نگــه داری

کلیــد را فشــار دهیــد و بــه مــدت 3 ثانیــه 
ــه انتخــاب شــود. ــا برنام ــدی ت نگــه داری



A07 / AWM - 12082 معرفی عملکردهای پنل مدل

A07 ماشین لباسشویی مدل

on -1 روشن/ off خاموش

- برای روشن/ خاموش شدن کلید را فشار دهید.

- بــا پایــان فراینــد، بــرق به صورت خودکار قطع می شــود.

2- شروع/توقف

- کلیــدStart  بــه معنــای شــروع را فشــار دهیــد تــا 
شستشــو آغــاز شــود.

- کلیــد Pause را بــه معنــای مکــث فشــار دهیــد، و 
آن را دوبــاره بــرای ادامــه فشــار دهیــد.

3- دستگیره

ـی را انتخــاب  - آن را بچرخانیــد تــا عملکــرد اضاـف
کنیــد.

4- کلید »Wash« به معنای شستشو

- هنگامــی کــه کلیــد روشــن را بــرای شــروع کار 
ــه را  ــد و برنام ماشــین لباسشــویی فشــار مــی دهی
انتخــاب مــی کنیــد، مــی توانیــد حالــت شستشــو را 

ــا ایــن کلیــد انتخــاب کنیــد. ب

5- کلید«Rinse« به معنای آبکشی

- هنگامــی کــه کلیــد روشــن را بــرای شــروع کار 
ــه را  ــد و برنام ماشــین لباسشــویی فشــار مــی دهی
انتخــاب مــی کنیــد، مــی توانیــد زمــان های آبکشــی 
را بــا ایــن کلیــد انتخــاب کنیــد، کــه مــی توانــد 

عملکــرد شستشــو را بهتــر کنــد.

6- کلید »Temp« به معنای دمای آب

- وقتــی کلیــد روشــن را فشــار مــی دهیــد تــا ماشــین 
لباسشــویی را راه انــدازی و برنامــه را انتخــاب کنیــد، 
مــی توانیــد دمــای مناســب آب را بــر اســاس جنــس 

لبــاس هــا انتخــاب کنیــد.

7- کلید »Speed« به معنای سرعت

- وقتــی کلیــد روشــن را فشــار مــی دهیــد تــا ماشــین 
لباسشــویی را راه انــدازی و برنامــه را انتخــاب کنیــد، 
مــی توانیــد ســرعت هــای  متفــاوت چرخــش را 

انتخــاب کنیــد.

 »Function« 8- کلید

توانیــد  مــی  شــما   ، شــما  تقاضــای  براســاس   -
پایــه  هــای  برنامــه  بــه  را  مختلــف  عملکردهــای 
اضافــه کنیــد. براســاس برنامــه هــای پایــه متفــاوت، 
ـی نیــز متفــاوت خواهنــد بــود. عملکردهــای اضاـف

9- چراغ قفل کودک

- بــرای جلوگیــری از اجــرای نادرســت برنامــه هــا 
کــودکان توســط 

- اگــر مــی خواهیــد عملکــرد قفــل کــودک را آغــاز 
کنیــد، بایــد کلیــد »Pre Delay« بــه معنــای پیــش 
فراینــد  طــی  در  ثانیــه  مــدت 3  بــه  را  تأخیــر  از 
ــال  ــرای غیرفع ــد. ب شستشــوی ماشــین فشــار دهی
 »Pre Delay« کــردن قفــل کــودک، مــی توانیــد کلیــد
بــه معنــای پیــش از تأخیــر را بــه مــدت 3 ثانیــه در 

ــد. ــن کارماشــین فشــار دهی ــد حی طــی فراین

10-  صفحه نمایش

- بــرای نمایــش زمــان باقــی مانــده و یــا زمــان پیــش 
ـی مانــده بــه صــورت تدریجــی  ازتأخیــر زمــان باـق

ــا شستشــو کــم مــی شــود. مطابــق ب

- درحیــن فراینــد شستشــو، اگــر پدیــده ای غیر عادی 
وجــود داشــته باشــد، صفحــه نمایــش کــد خطــا را به 

تناســب مشــکل نشــان خواهد داد.

- اگــر زمــان باقــی مانــده بــا زمــان واقعــی متفــاوت 
باشــد، برنامــه مطابــق بــا موقعیــت واقعــی تنظیــم 

خواهــد شــد. ایــن یــک خطــا نیســت.

- اگــر برنامــه در عملکــرد وزن خــودکار باشــد، صفحــه 
نمایــش »--« را نشــان خواهــد داد. اگــر ماشــین 
لباسشــویی در مرحلــه وزن کــردن باشــد، صفحــه 
نمایــش پــس از اتمــام فراینــد »--« چشــمک خواهــد 
زد، بعــد از اتمــام وزن خــودکار و زمــان باقــی مانــده 

شستشــو را نشــان خواهــد داد.

11- پنجره یادآور وضعیت شستشو

ــانگر  ــه نش ــود دارد، ک ــانگردرباال وج ــپ نش - چهارالم
اضافــه شــدن وزن، شستشو،آبکشــی و خشــک کــن 

هســتند.

- هنــگام تنظیــم برنامــه هــا، اگر چند المپ نمایشــگر



روشــن شــود، بــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن برنامــه 
شستشــو دارای فراینــد شستشــوی مــورد نظــر مــی 
باشــد؛ هنگامــی کــه ماشــین مشــغول کاراســت، 
اگــر یــک المــپ نشــانگر روشــن شــود، بــه ایــن 
ــد شستشــوی جــاری تحــت  ــه فراین ــا اســت ک معن
ایــن وضعیــت قــرار دارد. اگــر بعضــی از المــپ هــای 
نشــانگر همیشــه چشــمک بزننــد، بــه ایــن معنــا 
اســت کــه فراینــد شستشــوی زیــر، دارای برنامــه 

ــی باشــد. هــای مربوطــه م

معرفی عملکرد و برنامه

استفاده از لباس هایی که همیشه می پوشید

1- آماده سازی

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

3- برنامه ها می توانند براســاس نیاز شــما اجرا شــوند.

 Cotton, Eco, Synthetic, Duvet, Delicate,
 Sports, Wool, Rinse+Spin

کتــان، اکــو، ســنتتیک، لحــاف، لباس نازک، ورزشــی، 
پشــم، شستشو+خشک کن

 Spin, Mix, Tub Clean, Baby Care, Quick42,
 Quick15

گــردش، ترکیبــی، مخــزن شستشــو، تمیــز کــردن 
ســریع  ای،  دقیقــه   42 ســریع  کــودک،  لبــاس 

ای 15دقیقــه 

را فشــار  4- کلیــد Start/Pause )شــروع/ مکــث( 
دهیــد تــا شستشــو آغــاز شــود.

5- اتمام شستشو

ــان را  ــای پای ــه معن ــه END ب - صفحــه نمایشــگر، کلم
نشــان مــی دهــد، و هشــدار صوتــی به صــدا درمــی آید.

- درب را باز کنید تا لباس ها را بیرون بیاورید.

- دو شــاخه بــرق را بیــرون بکشــید و شــیرآب را 
ببندیــد.

استفاده از برنامه بر اساس نیاز

مــی  کنیدکــه  اســتفاده  هنگامــی  برنامــه  ازایــن 
خواهیــد درجــه حــرارت آب، دفعــات آبکشــی ، و 

کنیــد. تنظیــم  را  دورگــردش 

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
را ببندیــد. شــوینده را اضافــه کنیــد و درب 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیر آب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

3- برنامه ها می توانند بر اســاس نیاز شــما اجرا شــوند.

 Wash/rinse/temperature/Speed کلیدهــای   -4
را فشــاردهید تــا شــدت شستشــو، دفعــات آبکشــی،

دمای آب و سرعت گردش را تنظیم کنید.

5- کلیــد Start/Pause بــه معنــای )شــروع/ مکث( را 
فشــار دهیــد تــا شستشــو آغاز شــود.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -6
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

صــادر مــی کنــد.

- صفحــه نمایشــگر،کلمة END بــه معنــای پایــان را 
نشــان مــی دهــد، و هشــدار صوتــی به صــدا درمــی آید.

- درب را بازکنید و لباس ها را بیرون آورید.

- دو شــاخه بــرق را بیــرون بکشــید، و شــیرآب را 
ببندیــد.
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معرفی برنامه شستشوی کتان

 ایــن برنامــه بــرای لبــاس هایــی کــه چنــدان کثیــف 
زیــر،  لبــاس  ـی،  تخـت رو  کتــان،  ماننــد  نیســتند، 

ــره مناســب اســت. ــه و تــی شــرت و غی حول

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- کلید on/off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

 »Cotton« 3- کلیــد برنامــه را بچرخانیــد تــا برنامــه
بــه معنــای کتــان را انتخــاب کنیــد.

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- کلید Start/Pause )شــروع/ مکث( را فشــاردهید 
تــا شستشــو آغاز شــود.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

 )ECO( معرفی برنامه شستشوی مقرون به صرفه

از ایــن برنامــه بــرای لبــاس هایــی کــه کمــی کثیــف 
هســتند اســتفاده کنیــد تــا در زمــان و انــرژی صرفــه 

ــی کنید. جوی

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

ــه  ــه » ECO« ب 3- کلیــد برنامــه را بچرخانیــد وگزین
معنــای شستشــوی اقتصــادی را انتخــاب کنیــد.

- برنامه شستشو به صورت خودکار انتخاب خواهد شد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، زمــان هــای آبکشــی 
و شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- کلید Start/Pause )شــروع/ مکث( را فشــاردهید 
و شستشــو را آغازکنید.

انجــام شــد،  ـی تمامــی مراحــل عملیــات  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه شستشوی سنتتیک )مصنوعی(

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- دکمه on/off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

حیــن  در  را  تنظیمــات  داریــد  قصــد  اگــر   -
Start/ اجــرای شستشــو تغییــر دهیــد، دکمــه

Pause  )شــروع/ مکــث( را ابتــدا فشــار دهیــد 
و شستشــو را متوقــف کنیــد، و پــس از اعمــال 
انــدازی  تغییــرات کلیــد را دوبــاره بــرای راه 

مجــدد فشــار دهیــد.

- هنگامــی کــه ماشــین لباسشــویی مشــغول 
ــاف آن فشــرده  ــه اســت، الی شستشــوی حول
و موجــب ســخت و زمخــت شــدن ســطح آن 
خواهــد شــد. بــا اســتفاده از مــاده نــرم کننــده 
مــی توانیــد از ایــن پدیــده جلوگیــری کنیــد.



برنامــه  تــا  بچرخانیــد  را  برنامــه  دکمــه   -3
ــای ســنتتیک )مصنوعــی( را  ــه معن »Synthetic« ب

کنیــد. انتخــاب 

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمــه Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه شستشوی لحاف

ــل شستشــو توســط  ــه نشــانه قاب ــی ک ــاس های لب
ماشــین دارنــد، ماننــد ملحفــه، رو تخـتـی، پــرده.

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- دکمه on/off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

 »Duvet« 3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد تــا برنامــه
بــه معنــای لحــاف را انتخــاب کنیــد.

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، زمــان هــای آبکشــی 
و شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمه Start/Pause  )شروع/ مکث( را فشاردهید

و شستشو را آغاز کنید.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه شستشوی لباس های نازک

بــرای شســتن پارچه هــای توری، و زیرجامه ابریشــمی

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــادة 
ببندیــد. را  و درب  کنیــد  اضافــه  را  شــوینده 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- دکمه on/off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

 »Delicate« 3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد تــا برنامــه
بــه معنــای لبــاس هــای نــازک را انتخــاب کنیــد.
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بــه منظورجلوگیــری از آســیب بــه لبــاس هــا، 
دمــای آب نبایــد بــرروی 900C تنظیــم شــود.

ــل شستشــو  ــوی برقــی وتشــک برقــی قاب - پت
نیستند.)شستشــو هــم بــه آنهــا و هــم بــه 

ماشــین لباسشــویی آســیب خواهــد زد.(

- لبــاس هــا را بــه درســتی در مخــزن شستشــو 
قــرار دهیــد تــا در هنــگام گــردش بــه صــورت 
تکانــه  از  و  باشــند  یکنواخــت  و  متعــادل 
هــای  بــزرگ و نیــز از افزایــش زمــان آبگیــری 

ــری شــود. جلوگی

- لبــاس هــای ســنگین را بــه صــورت فشــرده و 
چپانــده شــده در ماشــین قــرار ندهیــد. ســعی 
غیــر  و  بازشــده  صــورت  بــه  را  آنهــا  کنیــد 

ــرار دهیــد. فشــرده ق

- لبــاس هــای غیــر یکنواخــت و درهــم چپانــده 
شــده ممکــن اســت موجــب عــدم چرخــش 
مخــزن شستشــو شــوند )در ایــن صــورت خطــای 
UE در صفحــه نمایــش ظاهــر مــی شــود( آن 
هــا را دوبــاره بیــرون آوریــد وآنهــا را از هــم 

ــد. ــرده و یکنواخــت کنی بازک



- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمــه Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه شستشوی لباس های ورزشی

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- دکمه on/off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

 »Sports« 3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد تــا برنامــه
بــه معنــای لبــاس هــای ورزشــی را انتخــاب کنیــد.

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، زمــان هــای آبکشــی 
و شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

را  مکــث(  )شــروع/    Start/Pause کلیــد   -4
کنیــد. آغــاز  را  شستشــو  و  فشــاردهید 

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه شستشوی پشم

بــرای شســتن لبــاس هایــی از جنــس الیــاف پشــم، 
ماننــد پارچــه هــای پشــمی قابــل شستشــو، و غیــره

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشاردهید.

3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد و گزینــه »Wool« بــه 
معنــای پشــم را انتخــاب کنیــد.

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

را  مکــث(  )شــروع/    Start/Pause دکمــه   -4
کنیــد. آغــاز  را  شستشــو  و  فشــاردهید 

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

بــه منظــور جلوگیــری از آســیب بــه لبــاس هــا، 
ســرعت نبایــد بــر روی حالــت باالتریــن و دمــای 
آب نبایــد بــرروی 600C و 900C تنظیــم شــود.

- پــس از اینکــه شستشــو بــه اتمــام رســید، 
زیــرا  آوریــد  بیــرون  بــه موقــع  را  لبــاس هــا 
ــه  ــس ازخشــک شــدن ب ــا پ ــاس ه ــراردادن لب ق
مــدت طوالنــی در مخزن شستشــو ممکن اســت 
موجــب تغییرشــکل پالســتیک دســتگاه شــود.

- لطفــًا لبــاس هــای ســفید یــا روشــن را از لباس 
هــای تیــره بــرای بــرای شســتن ســوا کنید.

-  اســتفاده ازتمیزکننــده مخصــوص پشــم مــی 
توانــد از آســیب دیــدن لبــاس هــا بکاهــد و اثــر 

پــاک کنندگــی را افزایــش دهــد.
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معرفی برنامه شستشوی سریع 15 دقیقه ای

بــرای شســتن لبــاس هایــی کــه زود بــه زود کثیــف 
ــه خیلــی  ــی ک ــاس های ــوند، و لب ــی ش ــوض م و ع
کثیــف نیســتند و لبــاس هایــی کــه نــازک هســتند.

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

 Quick« ــه ــا برنام ــد ت ــه را بچرخانی ــه برنام 3- دکم
ــه ای  ــای شستشــوی ســریع 15 دقیق ــه معن 15« ب

ــد. را انتخــاب کنی

- برنامــه شستشــو بــه صــورت خــودکار انتخــاب 
خواهــد شــد.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، زمــان هــای آبکشــی 
و شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمــه Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5-  وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

صــادر مــی کنــد.

معرفی برنامه شستشوی سریع 42 دقیقه ای

بــرای شســتن لبــاس هایــی کــه زود بــه زود کثیــف و 
عــوض مــی شــوند، ولبــاس هایــی کــه خیلــی کثیــف 

نیســتند، ولبــاس هایــی کــه نــازک هســتند.

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
ببندیــد. را  و درب  کنیــد  اضافــه  را  شــوینده 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

 Quick« 3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد تــا برنامــه
42« بــه معنــای شستشــوی ســریع 42 دقیقــه ای را 

ــد. انتخــاب کنی

انتخــاب  بــه صــورت خــودکار  برنامــه شستشــو   -
شــد. خواهــد 

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- کلیــد Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــات را  ــان عملی دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

صــادر مــی کنــد.

- لطفــًا لبــاس هــای ســفید یــا روشــن را از لباس 
هــای تیــره بــرای بــرای شســتن ســوا کنید.

ــاس  ــه لب ــری از آســیب ب ــور جلوگی ــه منظ - ب
هــا، ســرعت نمــی توانــد بــر روی باالتریــن 
حالــت قــرار گیــرد و دمــا بــرروی »ســرد«، بیــن 

40C و 20C تنظیــم شــود.

- بــه منظــور اطمینــان از حداکثــر اثر شستشــو، 
بــرای شستشــو  گــرم  کیلــو  زیــر 2  ظرفیــت 

مناســب اســت.

ــن اجــرای  ــد تنظیمــات را در حی ــر قصــد داری - اگ
  Start/Pause شستشو تغییر دهید، لطفًا دکمه

)شــروع/ مکــث( را فشــار دهیــد.

- بــه منظــور جلوگیــری از آســیب بــه لبــاس هــا، 
ســرعت نمــی توانــد بــر روی باالتریــن حالــت قــرار 
 20C 40 وC گیــرد و دمــا بــرروی »ســرد«، بیــن

تنظیــم شــود.

- به منظور اطمینان از حداکثر اثر شستشو، ظرفیت 
زیــر 4 کیلوگــرم بــرای شستشــو مناســب اســت.
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ــن اجــرای  ــد تنظیمــات را در حی ــر قصــد داری - اگ
  Start/Pause شستشو تغییر دهید، لطفًا دکمه

)شــروع/ مکــث( را فشــار دهیــد.

- برای رســیدن به بهترین نتیجه برای گندزدایی 
مــی توانید دمــای 900C را انتخاب کنید.

-  وقتــی لبــاس هــا را بیــرون مــی آوریــد، لطفــًا بــه 
بخــار گــرم داخلــی توجــه کنیــد. بــرای اجتنــاب از 
ســوختگی، درب را بــاز کنیــد و اجــازه دهیــد بخــار 
داغ خارج شــود و ســپس لباس ها را خارج کنید.

- ایــن حالــت نمــی توانــد دمــا، ســرعت گــردش و 
دفعــات آبکشــی را تنظیــم کنــد، امــا مــی توانــد 

زمــان شستشــو را تنظیــم کنــد.

- در زمان فرایند تنظیم برنامة شستشوی مخزن 
شستشــو، بــه صــورت جایگزین زمان باقــی ماندة 
شستشو را با عالمت »CLn« نمایش خواهد داد. 

- پــس از پایــان برنامــه، قســمت داخلــی ماشــین 
لباسشــویی را خشــک کنید تا از تغییرشکل درب 

جلوگیری شــود.

معرفی برنامه شستشوی لباس کودک

ایــن برنامــه بــرای شســتن لبــاس هــای نــوزادان  
هایــی  لبــاس  و  حساســیت  دارای  افــراد  لبــاس 
اســت کــه بــه درجــه حــرارت بــاال بــرای کشــتن 

باکتــری هــا و کنــه هــا نیــاز دارنــد.

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
ــاز اســت. ــن شــوید شــیرآب ب مطمئ

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

 Baby« وگزینــه  بچرخانیــد  را  برنامــه  دکمــه   -3
Care« بــه معنــای شستشــوی لبــاس کــودکان را 

انتخــاب کنیــد.

- برنامه شستشــو به صورت خودکار انتخاب می شــود.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، زمــان هــای آبکشــی 
و شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمــه Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه تمیزکاری مخزن شستشو

برنامــه شستشــوی مخــزن شستشــو از ســطح زیــاد 
آب، دمــای زیــاد آب، و ســرعت بــاال بــرای تمیــز 
کــردن و اســتریلیزه کــردن اســتوانه داخلــی مخــزن 

اســتفاده مــی کنــد.

1- آماده سازی برای شستشو

- لطفــًا پیــش از شستشــو مطمئــن شــوید چیــزی 
درون مخــزن شستشــو قــرار نــدارد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، شــوینده را 
اضافــه کنیــد مایــع ســفیدکننده مخصوص ماشــین 

لباسشــویی اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

رخــت  مخصــوص  ی  شــوینده  ویــا  شــوینده   -
زیــاد  کــف  ایجــاد  از  تــا  نکنیــد  اضافــه  شــویی 

شــود. جلوگیــری 

- لطفــًا مطمئــن شــوید لولــه هــای مجــرای ورود آب 
بــه خوبــی متصــل هســتند و شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

 Tub« گزینــه  و  بچرخانیــد  را  برنامــه  دکمــه   -3
Clean« بــه معنــای تمیــزکاری مخــزن شستشــو را 

انتخــاب کنیــد.

- برنامه شستشــو به صورت خودکار انتخاب می شــود.

انجــام شــد،  ـی تمامــی مراحــل عملیــات  4- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن
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معرفی برنامه شستشوی ترکیبی

ــاس  ــرای شستشــوی لب ــد ب ــی توان ــرد م ــن عملک ای
هــای ترکیبــی ماننــد کتــان، ســنتتیک)مصنوعی( و 
غیــره اســتفاده شــود. )لطفــًا لبــاس هایــی را کــه بــه 
ســادگی ســاییده مــی شــوند یــا رنــگ بــه خــود مــی 
گیرنــد را در شستشــوی ترکیبــی اســتفاده نکنیــد.(

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کنیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد و گزینــه »Mix« بــه 
معنــای شستشــوی ترکیبــی را انتخــاب کنیــد.

- برنامه شستشــو به صورت خودکار انتخاب می شــود.

- دمــای آب، ســرعت چرخــش، دفعــات آبکشــی و 
شــدت شستشــو را انتخــاب کنیــد.

4- دکمــه Start/Pause  )شــروع/ مکــث( را فشــار 
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

معرفی برنامه خشک کن

ــت شستشــو و آبکشــی  ــن حال ــن ماشــین در ای ای
ــدارد، و فقــط خشــک کــن اســت. ن

1- آماده سازی برای شستشو

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

3- دکمــه برنامــه را بچرخانیــد وگزینــه »Spin« بــه 
معنــای خشــک کــن را انتخــاب کنیــد.

4- دکمه Start/Pause  )شــروع/ مکث( را فشــار دهید.

- شروع به تخلیه آب و خشک کن

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

ـی را در حیــن  - اگــر قصــد داریــد تنظیمــات فعـل
Start/ اجــرای شستشــو تغییــر دهیــد، لطفــًا دکمــه

Pause )شــروع/ مکــث( را ابتــدا فشــار دهیــد و 
اعمــال  از  پــس  و  کنیــد،  متوقــف  را  شستشــو 
تغییــرات دکمــه را دوبــاره بــرای راه انــدازی مجــدد 

ــد. فشــار دهی

ــی خشــک  ــن، ســرعت واقع ــگام خشــک ک - در هن
ســازگار  برنامــه  ســرعت  بــا  اســت  ممکــن  کــن 
نباشــد، کــه ایــن بــه دلیــل اســت کــه ماشــین 
بیــن  تعــادل  اســاس  بــر  را  لباسشــویی ســرعت 

لبــاس هــا تنظیــم مــی کنــد.

-  ممکــن اســت یــک صــدای ریتمــی در هنــگام 
چرخــش رخ دهــد، کــه صــدای عــادی تکانــه هــای 

ــص دســتگاه نیســت. ــه اســت و نشــان نق تخلی

معرفی برنامه آبکشی و خشک کن

ایــن ماشــین در ایــن حالــت، شستشــو نــدارد، فقــط 
دارای آبکشــی و خشــک کن اســت.

1- آماده سازی برای شستشو

ــن اجــرای  ــد تنظیمــات را در حی ــر قصــد داری - اگ
  Start/Pause شستشو تغییر دهید، لطفًا دکمه

)شــروع/ مکــث( را فشــار دهیــد.

- بــه منظــور جلوگیــری از آســیب بــه لبــاس هــا، 
ســرعت نبایــد بــر روی باالتریــن حالــت قرارگیرد و 
دمــای آب نبایــد بــرروی 60C و 90C تنظیم شــود.

- لطفــًا لبــاس هــای ســفید یــا روشــن را از لباس 
هــای تیــره بــرای بــرای شســتن ســوا کنید.

A07 / AWM - 12082 معرفی عملکردهای پنل مدل



ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

2- بــرق را متصــل کنیــد و دکمــه on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهید.

گزینــه  و  بچرخانیــد  را  برنامــه  دکمــه   -3
»Rinse+Spin« بــه معنــای آبکشــی + خشــک کــن 

کنیــد. انتخــاب  را 
- فشــار دادن دکمــه »Speed« بــه معنــای ســرعت 

مــی توانــد ســرعت را تنظیــم کنــد.

1- زمــان مــورد نیــاز مــی توانــد براســاس فشــار آب، 
شــرایط تخلیــه، جنس مــواد لبــاس، وزن و تغییردمای 

آب تغییــر کنــد.
2- در حیــن فراینــد شستشــو، زمــان واقعــی نشــان داده 
شــده ممکــن اســت بــر اســاس احســاس تغییــر وزن 

لبــاس هــا تغییــر کنــد.
3- بنابــر وزن متفــاوت لبــاس هــا و مواد تمیزکننــده، اگر 
ســرعت گردش بســیار کم باشــد، عملکرد آبکشی خوب 

انجــام نخواهــد شــد. زمــان آبکشــی را افزایش دهید. 

- ســرعت خشــک کــن و دفعــات آبکشــی را بــه 
کنیــد. انتخــاب  درســتی 

4- دکمه Start/Pause  )شــروع/ مکث( را فشــار دهید.
ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  5- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن
حالــت  بــه  توانــد  مــی  چرخــش  ســرعت   -6
ــی  ــا نم ــا دم ــم شــود، ام بیشــترین ســرعت تنظی

شــود.  تنظیــم  توانــد 

4- هنــگام ویرایــش برنامــه پیــش فــرض، ماننــد 
ــه  ــان شستشــو ب ــرژی، زم ــه ســازی ان ــه بهین برنام

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــودکار افزای صــورت خ

مختلــف  هــای  مــدل  بــرای  جــدول  اطالعــات   -5
اســت. متفــاوت 

6- هنــگام ویرایــش برنامــه پیــش فــرض، ماننــد 
ــه  ــان شستشــو ب ــرژی، زم ــه ســازی ان ــه بهین برنام

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــودکار افزای صــورت خ

کتانکتان

اکو )حالت صرفه جویی(اکو )حالت صرفه جویی(

سنتتیک )مصنوعی(سنتتیک )مصنوعی(

لحافلحاف

لباس های نازکلباس های نازک

لباس های ورزشیلباس های ورزشی

پشمپشم

شستشوی سریع  شستشوی سریع  1515 دقیقه ای دقیقه ای

شستشوی سریع شستشوی سریع 4242 دقیقه ای دقیقه ای

لباس کودکانلباس کودکان

شستشوی مخزن ذخیرهشستشوی مخزن ذخیره

شستشوی ترکیبیشستشوی ترکیبی

خشک کنخشک کن

آبکشی+خشک کنآبکشی+خشک کن

برنامهبرنامه ProgramProgram)دقیقه(( )دقیقه( )mm( زمان )زمان  )°c(  )°c( درجه حرارت آبدرجه حرارت آب
))درجه سانتیگراددرجه سانتیگراد))

 ) )rpmrpm( دور چرخش )دور چرخش
)دور در دقیقه()دور در دقیقه(

سرد سرد 20-60-9020-60-90

سرد سرد 20-40-6020-40-60

سرد سرد 20-40-6020-40-60

سرد سرد 20-40-6020-40-60

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

40-60-9040-60-90

6060

سرد سرد 20-4020-40

--

--

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,1000,12000,400,1000,1200((800800

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,10000,400,1000((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

800800

))0,4000,400((800800

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

6666

5252

6868

8888

4848

4444

4747

1515

4242

142142

7575

7676

1111

1717

Cotton

Eco

Synthetic

Duvet

Delicate

Sports

Wool

Quick 15'

Quick 42'

Baby Care

Tub Clean

Mix

Spin

Rinse+Spin
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A14 ماشین لباسشویی مدل

1- کلید on روشن/ off خاموش

- بــرای روشــن/یا خامــوش شــدن کلیــد را فشــار 
دهیــد.

ــه اتمــام رســید، دکمــه  - وقتــی مراحــل شستشــو ب
on/off بــه معنــای روشــن/خاموش را بــرای قطــع 

ــد. ــرق بریزی ب

2- کلید تأخیر عملیات

- تأخیر زمانی

- کلیــد تأخیــر زمانــی بــه بــازه زمانــی از پذیــرش 
دســتور تــا اجــرای عملیــات اشــاره مــی کنــد.

3- کلید سرعت

ــر اســاس ظرفیــت و تنــوع لبــاس هــا  - ســرعت را ب
انتخــاب کنیــد.

- مراحــل متفــاوت، دامنــه انتخــاب ســرعت متفــاوت 
قابــل انتخــاب هســتند امــا انتخابــی بــرای ســرعت 

فاصلــة مخــزن شستشــو وجــود نــدارد.

4- کلید درجه حرارت دکمه

- درجــه حــرارت آب را بــر اســاس تنــوع و میــزان 
کثیفــی لبــاس هــا انتخــاب کنیــد.

- مراحــل متفــاوت، درجــه حــرارت هــای متفــاوت 
بــرای آب قابــل انتخــاب هســتند امــا انتخابــی بــرای 

ــدارد.         بعضــی عملکردهــا وجــود ن

5- کلید شروع/ مکث

- کلید رافشار دهید تا عملیات را شروع کنید. 

- کلیــد را فشــار دهیــد تــا در اجــرای عملیــات مکــث 
کنیــد، کلیــد را دوبــاره فشــار دهیــد تــا ادامــه دهیــد.

6- کلید برنامه

- برنامــه را بــر اســاس تنــوع و کثیفــی لبــاس هــا 
انتخــاب کنیــد.

7- تمیزکاری مخزن شستشو

- بــرای تمیــزکاری کثیفــی هــای باقــی مانــده، و کامل 
کــردن اســتریلیزه کــردن و گندزدایی

- کلیــد Speed+Temp  بــه معنــای ســرعت + دمــا را 
بیشــتر از 3 ثانیــه فشــار دهیدتــا برنامــه تمیــزکاری 

مخــزن شستشــو را شــروع کنیــد.

8- کلید Child-Lock به معنای قفل کودک

-  ایــن کلیــد را فشــار دهیــد تــا ازدســتکاری کــودکان 
جلوگیــری کنید.

- درصــورت فعــال شــدن قفــل کــودک، ســایرکلیدها 
بــه جــز دکمــه on/off عملکــردی نخواهنــد داشــت.

ــا  - کلیــد تأخیــر را بیــش از3 ثانیــه فشــار دهیــد ت
ــال شــود. ــودک فعال/غیرفع ــل ک ــرد قف عملک

معرفی عملکرد و برنامه

استفاده از لباس هایی که همیشه می پوشید

1- آماده سازی

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
را ببندیــد. را اضافــه کــرده و درب  شــوینده 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

3- برنامــه هــا مــی تواننــد براســاس نیــاز شــما اجــرا 
شــوند.

Cotton, Eco, Sports, Underwear, Wool, 
Duvet, Spin, Rinse+Spin, Quick15, Baby Care, 
Synthetic, Mix  

4- دکمــه Start/Pause )شــروع/ مکــث( را فشــار 
ــود. ــاز ش ــو آغ ــا شستش ــد ت دهی

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

ــد. ــی کن ــادر م ص

- صفحه نمایشگر، کلمه END به معنای پایان را نشان 
مــی دهــد، و هشــدار صوتــی به صــدا در مــی آید.
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- درب را باز کنید تا لباس ها را بیرون بیاورید.

- دو شـــاخه بـــرق را بیرون بکشـــید و شـــیر قطع و 
وصـــل را بـــه جهت بســـتن بچرخانید.

استفاده از برنامه بر اساس نیاز

از ایـــن برنامـــه هنگامـــی اســـتفاده کنیدکـــه می 
خواهیـــد درجـــه حـــرارت آب، دفعـــات آبکشـــی ، و 

دورگـــردش را تنظیـــم کنید.

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بـــاز کنیـــد و لبـــاس هـــا را داخل ماشـــین 
بریزیـــد و درب را ببندیـــد.

- جعبـــه مـــواد شـــوینده را بیـــرون بکشـــید، ماده 
شـــوینده را اضافـــه کـــرده و درب را ببندیـــد.

- لولـــه هـــای مجـــرای ورود آب را متصـــل کنیـــد و 
مطمئـــن شـــوید شـــیر آب باز اســـت.

2- بـــرق را متصـــل کنید و کلیـــد on/off )خاموش/ 
روشن( را فشـــار دهید.

3- برنامه ها می توانند بر اســـاس نیاز شما اجرا شوند.

4- کلیـــد Temp./Speed/Delay بـــه معنای تأخیر/
ســـرعت/ دما را فشـــار دهیـــد تا درجه حـــرارت آب، 
ســـرعت آب گیـــری و زمـــان پذیـــرش دســـتور را 

تنظیـــم کنید.

5- کلیـــد Start/Pause به معنای شـــروع/ مکث را 
فشـــاردهید تا شستشـــو آغاز شود.

ــی تمامـــی مراحـــل عملیـــات انجـــام شـــد،  6- وقـت
دســـتگاه هشـــدار صوتی صدای پایـــان عملیات را 

صـــادر مـــی کند.

- صفحـــه نمایشـــگر، کلمـــه END به معنـــای پایان را 
نشـــان می دهد، و هشـــدار صوتی به صدا درمی آید.

- لباس ها را بیرون آورید.

- دو شـــاخه بـــرق را بیرون بکشـــید و شـــیر قطع و 
وصـــل را بـــه جهت بســـتن بچرخانید. 

معرفی برنامه شستشوی لباس های پشمی

ــرای لبــاس هایــی کــه پارچــه هــای   ایــن عملکــرد ب
آن پشــمی یــا دارای الیــاف رشــته ای هســتند اجــرا 
ــاس هــا  ــه لب ــه الصاقــی ب ــه برگ ــًا ب مــی شــود. لطف
کــه توصیــه هــای شستشــوی آن را بیــان مــی کنــد 

ــد. پیــش از شستشــوی آن هــا توجــه کنی

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
را ببندیــد. را اضافــه کــرده و درب  شــوینده 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

ــه  ــوم برنامــه را بچرخانیــد و گزینــه »Wool« ب 3- ول
معنــای پشــم را انتخــاب کنیــد.

- لطفــًا دمــای مناســب و ســرعت چرخــش را مطابــق 
بــا نیازمنــدی هــای خــود انتخــاب کنیــد.

4- کلید Start/Pause )شــروع/ مکث( را فشــاردهید 
و شستشــو را آغــاز کنید.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

ــد. ــی کن ــادر م ص

- ظرفیت شستشو باید کمتر از 2 کیلوگرم باشد. 

- وقتــی اجــرای تمــام برنامــه هــا بــه پایــان رســید، 
لطفــًا بــرای جلوگیــری از چروک شــدن، تمام لباس 

هــا را فــورًا درآوریــد.

- دستور شستشو اجرا نمی شود.

- بــرای جلوگیــری ازآســیب دیــدن لباس هــا، درجه 
حــرارت آب بایــد کمتر از 400C باشــد.

- از تمیزکننــده هــای مخصــوص بــرای لبــاس های 
پشــمی برای جلوگیری از آســیب رســیدن به آنها 

استفاده کنید.



 ECO معرفی برنامه شستشوی

از ایــن برنامــه بــرای لبــاس هایــی کــه کمــی کثیــف 
هســتند اســتفاده کنیــد تــا در زمــان و انــرژی صرفــه 

جویــی کنیــد.

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
شــوینده را اضافــه کــرده و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

3- ولــوم برنامــه را بچرخانیــد وگزینــه » ECO« بــه 
ــد. ــاب کنی ــای شستشــوی اقتصــادی را انتخ معن

- لطفــًا دمــای مناســب و ســرعت چرخــش را مطابــق 
بــا نیازمنــدی هــای خــود انتخــاب کنیــد.

4- کلید Start/Pause )شــروع/ مکث( را فشــاردهید 
و شستشــو را آغازکنید.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

ــد. ــی کن ــادر م ص

معرفی برنامه شستشوی لباس کودکان   

ایــن عملکــرد مــی توانــد از درجــه حــرارت بــاال بــرای 
اســتریلیزه کــردن و زدودن مایــت هــا اســتفاده کند.  

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

- جعبــه مــواد شــوینده را بیــرون بکشــید، مــاده 
را ببندیــد. را اضافــه کــرده و درب  شــوینده 

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2-- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 

روشن( را فشار دهید.

3- کلیــد برنامــه را بچرخانید وگزینــه »Baby Care« به 
معنــای شستشــوی لبــاس کــودکان را انتخــاب کنیــد.

- لطفــًا دمــای مناســب و ســرعت چرخــش را مطابــق 
بــا نیازمنــدی هــای خــود انتخــاب کنیــد. 

را فشــار  )شــروع/ مکــث(   Start/Pause کلیــد   -4
دهیــد و شستشــو را آغــاز کنیــد.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

ــد. ــی کن ــادر م ص

معرفی برنامه خشک کن

1- آماده سازی برای شستشو

- درب را بــاز کنیــد و لبــاس هــا را داخــل ماشــین 
بریزیــد و درب را ببندیــد.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

3- ولــوم برنامــه را بچرخانیــد وگزینــه »Spin« بــه 
معنــای گــردش را انتخــاب کنیــد.

- فشــار دادن کلیــد »Speed« بــه معنــای ســرعت 
ــد. ــم کن ــد ســرعت را تنظی ــی توان م

4- کلید Start/Pause )شــروع/ مکث( را فشــار دهید.

- شروع به تخلیه آب و گردش می کند.

شــد،  انجــام  گــردش  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

صــادر مــی کنــد.

معرفی عملکرد تمیزکاری مخزن شستشو

1- آماده سازی برای شستشو

ــچ  ــزکاری، هی ــًا مطمئــن شــوید پیــش از تمی - لطف
ــدارد. ــز در مخــزن شستشــو وجــود ن چی

- جعبــه مــواد شستشــو را بــاز کنیــد، ســفید کننــده 
مایــع مخصــوص ماشــین لباسشــویی را در باکــس 

اصلــی بریزیــد.
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- شــوینده و یــا شــوینده ی مخصــوص رخــت شــویی 
اضافــه نکنیــد تــا از ایجــاد کــف زیاد جلوگیری شــود.

- جعبه مواد شستشو کننده را ببندید.

- لطفــًا مطمئــن شــوید لولــه هــای مجــرای ورود آب 
بــه خوبــی متصــل هســتند شــیرآب بــاز اســت.

2- بــرق را متصــل کنیــد و کلیــد on/off )خامــوش/ 
روشــن( را فشــار دهیــد.

 »Temp« به معنای ســرعت و »Speed« 3- کلیدهای
ــه مــدت بیشــتر از  ــای درجــه حــرارت آب را ب ــه معن ب
ســه ثانیــه بــه صــورت همزمــان فشــار دهیــد، تــا 
برنامــه تمیــزکاری مخــزن شستشــو شــروع شــود.

4- کلیــد Start/Pause بــه معنــای شــروع/ مکــث را 
فشــاردهید.

- برنامــه هــا پــس از اینکــه درب قفــل شــد شــروع 
مــی شــوند.

شــد،  انجــام  عملیــات  مراحــل  تمامــی  ـی  وقـت  -5
ــان عملیــات را  دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پای

ــد. ــی کن ــادر م ص

معرفی عملکرد قفل کودک

- از بــازی کــردن کــودکان بــا ماشــین لباسشــویی 
جلوگیــری کنیــد.

- شــیوه اجــرای قفــل کــودک: هنگامــی کــه ماشــین 
لباسشــویی مشــغول به کار اســت، دکمه »Delay« به 
معنــای تأخیــر را بــه مــدت بیــش از ســه ثانیــه فشــار 

دهیــد تــا قفــل کــودک )Child-Lock( فعــال شــود.

بــه معنــای   »Delay« ســپس فشــار دادن دکمــه
ــد  ــه، مــی توان ــه مــدت بیــش از ســه ثانی ــر ب تأخی

قفــل کــودک را غیرفعــال کنــد.

کار  درحــال  لباسشــویی  ماشــین  کــه  هنگامــی 
اســت، پــس از فعــال کــردن قفــل کــودک، هیــچ 
یــک از کلیدهــا بــه غیــر از کلیــد روشــن/خاموش 
)Power( کارنمــی کننــد؛ اگرقفــل کــودک فعــال شــده 
اســت،هنگامی کــه ماشــین لباسشــویی تمامــی 
برنامــه هــا را اجــرا کــرد، دکمــه روشــن / خامــوش 
)Power( را فشــار دهیــد تــا بــرق دســتگاه قطــع 
شــده و در ایــن صــورت قفــل کــودک نمــی توانــد 
ــه  ــی ک ــال شــود. هنگام ــه صــورت خــودکار غیرفع ب
ماشــین لباسشــویی دوبــاره شــروع بــه کار مــی کنــد، 
فشــار دادن کلیــد »Delay« بــه معنــای تأخیــر بــه 
مــدت بیــش از ســه ثانیــه، مــی توانــد قفــل کــودک 

را غیرفعــال کنــد.

اگــر  اســت،  فعــال  کــودک  قفــل  کــه   - هنگامــی 
مــی خواهیــد برنامــه شستشــو را عــوض کنیــد، ابتدا 
قفــل کــودک را غیرفعال کنید و ماشــین لباسشــویی 
را راه انــدازی کنیــد تــا برنامــه جدیــد شستشــو را آغاز 
کنیــد؛ اگــر مــی خواهیــد دمــای آب و یــا ســرعت را 
عــوض کنیــد، لطفــًا ابتــدا قفــل کــودک را غیرفعــال 
کنیــد و پــس از دکمــه Start/Pause بــه معنــای 
شــروع/ مکــث  را فشــاردهید، و در نهایــت اقــدام بــه 

تغییــر دمــا و ســرعت کنیــد. 

شــوید  مطمئــن  لطفــًا  گــردش،  از  پیــش   -
ســایر  یــا  کلیــد،  ناخــن،  همچــون  اجســامی 
اجســام خارجــی در مخزن شستشــو وجــود ندارد.

- در هنــگام خشــک کــردن، ســرعت واقعــی 
برنامــه  ســرعت  بــا  اســت  ممکــن  گــردش 
ایــن دلیــل اســت کــه  بــه  نباشــد،  ســازگار 
اســاس  بــر  را  لباسشــویی ســرعت  ماشــین 
تعــادل بیــن لبــاس هــا تنظیــم مــی کنــد.

- ممکــن اســت یــک صــدای ریتمــی در هنــگام 
چرخــش رخ دهــد، کــه صــدای عــادی تکانــه های 
تخلیــه اســت و نشــان نقــص دســتگاه نیســت. 

ـی  داخـل قســمت  برنامــه،  پایــان  از  پــس   -
از  ماشــین لباسشــویی را خشــک کنیــد تــا 

شــود.  جلوگیــری  درب  شــکل  تغییــر 

اگــر کودکانــی در منــزل حضــور دارنــد، لطفــًا 
درب دســتگاه را بــرای مــدت زیــاد بــاز نگذارید. 
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کتانکتان

اکو )حالت صرفه جویی(اکو )حالت صرفه جویی(

سنتتیک )مصنوعی(سنتتیک )مصنوعی(

لحافلحاف

لباس های ورزشیلباس های ورزشی

پشمپشم

شستشوی سریع  شستشوی سریع  1515 دقیقه ای دقیقه ای

لباس کودکانلباس کودکان

شستشوی ترکیبیشستشوی ترکیبی

خشک کنخشک کن

آبکشی+خشک کنآبکشی+خشک کن

لباس زیرلباس زیر

سرد سرد 20-40-60-9020-40-60-90

سرد سرد 20-40-6020-40-60

سرد سرد 20-40-6020-40-60

سرد سرد 20-40-60-9020-40-60-90

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

سرد سرد 20-4020-40

40-60-9040-60-90

سرد سرد 20-4020-40

--

--

سرد سرد 20-4020-40

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,1000,8000,400,1000,800((10001000

))0,400,8000,400,800((10001000

))0,400,800,10000,400,800,1000((12001200

))0,4000,400((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

))0,400,8000,400,800((10001000

))0,400,8000,400,800((10001000

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,8000,400,800((10001000

9494

6969

6767

125125

8383

5757

1515

130130

7373

1414

3838

7676

معرفی برنامه های شستشو

1- زمــان مــورد نیــاز مــی توانــد براســاس فشــار آب، 
شــرایط تخلیــه، جنس مــواد لبــاس، وزن و تغییردمای 

آب تغییــر کنــد.

2- در حیــن فراینــد شستشــو، زمــان واقعــی نشــان داده 
شــده ممکــن اســت بــر اســاس احســاس تغییــر وزن 

لبــاس هــا تغییــر کنــد.

3- بنابــر وزن متفــاوت لبــاس هــا و مــواد تمیزکننــده، 

اگــر ســرعت گــردش بســیار کم باشــد،عملکرد آبکشــی 
خــوب انجــام نخواهــد شــد. لطفــًا زمــان آبکشــی را 

افزایــش دهیــد.

4- هنــگام ویرایــش برنامــه پیــش فــرض، ماننــد برنامة 
بهینــه ســازی انــرژی، زمــان شستشــو بــه صــورت 

ــرد. ــدا خواهــد ک خــودکار افزایــش پی

5- اطالعات جدول برای مدل های مختلف متفاوت است.
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ProgramProgram )°c(  )°c( درجه حرارت آبدرجه حرارت آب
))درجه سانتیگراددرجه سانتیگراد))

Cotton

Eco

Synthetic

Duvet

Sports

Wool

Quick 15'

Baby Care

Mix

Spin

Rinse+Spin

Underwear

 ) )rpmrpm( دور چرخش )دور چرخش
زمان )زمان )mm( )دقیقه(( )دقیقه()دور در دقیقه()دور در دقیقه( برنامهبرنامه
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A09 ماشین لباسشویی مدل

1- کلید »On/Off« به معنای خاموش/ روشن 

On/ وقتــی عملیــات دســتگاه تمــام شــد، کلیــد -
Off  را بــرای قطــع بــرق فشــار دهیــد.

2- کلید شروع/ مکث

- این کلید را برای شروع عملیات فشار دهید.

اجــرای  هنــگام  در  مکــث  بــرای  را  کلیــد  ایــن   -
ادامــه  بــرای  را دوبــاره  عملیــات فشــاردهید، آن 

دهیــد. فشــار  عملیــات 

3-  کلید ولوم

- برنامــه را بــر اســاس تنــوع و میــزان کثیــف بــودن 
لبــاس هــا انتخــاب کنیــد.

4- کلید عملکرد

- پــس از راه انــدازی دســتگاه بــا فشــار دادن کلیــد 
ــد، و  ــاب کنی ــود را انتخ ــواه خ ــه دلخ Power برنام
ــا ســوئیچ  ــون را ب ــد عملکردهــای گوناگ مــی توانی
 Pre Wash ، Soak ، Crease Care ،از کــردن 
Wash Care ،Silent بــه ترتیــب بــه معنــای پیــش 
شستشــو، جــذب آب ، مراقبــت چــروک ، مراقبــت 

شستشــو ، بــی صــدا انتخــاب کنیــد.

5- کلید شستشو

- هنگامــی کــه کلیــد روشــن را بــرای شــروع کار 
ماشــین لباسشــویی فشــار مــی دهیــد و برنامــه را 
انتخــاب مــی کنیــد، مــی توانیــد حالــت شستشــو 
ــد انتخــاب کنید.)خیلــی ســنگین ،  ــن کلی ــا ای را ب

ــازه شــدن( ــال ، ســبک ، ت ســنگین ، نرم

6-  کلید درجه حرارت

تــا  دهیــد  مــی  فشــار  را  روشــن  کلیــد  ـی  وقـت  -
را  برنامــه  و  انــدازی  راه  را  لباسشــویی  ماشــین 
انتخــاب کنیــد، مــی توانیــد دمــای مناســب آب را 

بــر اســاس جنــس لبــاس هــا انتخــاب کنیــد.

7- کلید »Rinse« به معنای آبکشی

- هنگامــی کــه کلیــد روشــن را بــرای شــروع کار 
ماشــین لباسشــویی فشــار مــی دهیــد و برنامــه را 
انتخــاب مــی کنیــد، مــی توانیــد دفعــات آبکشــی

ــد  ــد، کــه مــی توانی ــد انتخــاب کنی ــن کلی ــا ای را ب
ــد. ــر کن ــرد شستشــو را بهت عملک

8- کلید سرعت

تــا  دهیــد  مــی  فشــار  را  روشــن  کلیــد  ـی  وقـت  -
را  برنامــه  و  انــدازی  راه  را  لباسشــویی  ماشــین 
انتخــاب کنیــد، مــی توانیــد ســرعت هــای متفاوت 

چرخــش را انتخــاب کنیــد.

Delay 9- کلید

- جهــت نمایــش زمان باقــی مانده یا عملکرد تأخیر

- شــما بایــد عملکــرد تأخیــر را پــس از انتخــاب 
 Start/Pause برنامــه و پیــش از فشــار دادن کلیــد

اجــرا نماییــد.

- زمــان پیــش از تأخیــر یعنــی از پیــش از تأخیــر 
تــا زمــان اتمــام شستشــو.

- یکبــار دیگــر ایــن کلیــد را فشــار دهیــد تــا بــه 
میــزان 1 ســاعت افزایــش پیــدا کنــد.

- اگــر مــی خواهیــد ایــن عملکــرد را لغــو کنیــد، 
کلیــد »Power«  بــه معنــای روشــن/ خامــوش را 

فشــار دهیــد.

10- کلید Child-Lock به معنای قفل کودک

- ایــن کلیــد را فشــار دهیــد تــا از دســتکاری کودکان 
جلوگیــری کنید.

- در صــورت فعــال شــدن قفــل کــودک، ســایر کلیــد 
هــا بــه جــز کلیــد On/Off عملکردی نخواهد داشــت.

ــاردهید  ــه فش ــد »Rinse« را بیــش از 3 ثانی - کلی
تــا عملکــرد قفــل کــودک فعــال/ غیــر فعــال شــود.

11- صفحه نمایش 

ـی مانــده بــه صــورت  - بــرای نمایــش زمــان باـق
بــا شستشــو کــم مــی شــود. تدریجــی مطابــق 

- بــرای نمایــش دادن دمــا، زمــان پیــش از تأخیــر ، 
دفعــات آبکشــی ، ســرعت گــردش ، هنگامــی کــه 

ایــن گزینــه هــا را تنظیــم مــی کنیــد.

- در حیــن فراینــد شستشــو ، اگــر پدیــده ای غیــر 
عــادی وجــود داشــته باشــد، صفحــه نمایــش کــد 



A09 / AWM - 14083 معرفی عملکردهای پنل مدل

ــد داد و  ــه تناســب مشــکل نشــان خواه ــا را ب خط
چــراغ چشــمک خواهــد زد.

- اگــر زمــان باقــی مانــده بــا زمــان واقعــی متفــاوت 
باشــد، برنامــه مطابــق بــا موقعیــت واقعــی تنظیــم 

خواهــد شــد. ایــن یــک خطــا نیســت.

معرفی عملکرد و برنامه

استفاده از لباس هایی که همیشه می پوشید

1- آماده سازی

ــاس هــا را داخــل ماشــین  ــد و لب ــاز کنی - درب را ب
بریزیــد و درب را ببندیــد.

ــاده  ــرون بکشــید، م ــواد شــوینده را بی - جعــبi م
شــوینده را بریزیــد و درب را ببندیــد.

- لولــه هــای مجــرای ورود آب را متصــل کنیــد و 
مطمئــن شــوید شــیرآب بــاز اســت.

2- کلید On/Off )خاموش/ روشن( را فشار دهید.

3- برنامه ها می توانند براســاس نیاز شــما اجرا شــوند.

Cotton, Mix, Duvet, Baby Care Down Jacket, 
Sterilization, Eliminate Mite, Spin, Rinse+Spin, 
Wool, Delicate, Quick 42, Quick 15

4- بر اساس نیازهای خود دکمه های زیر

 /Delay/Function/Wash/Temp/ Rinse/Speed

آب،  دمــای  شستشــو،  شــدت  تنظیــم  بــرای  را 
دفعــات آبکشــی، ســرعت گــردش ، زمــان تأخیــر، و 

حالــت شستشــو فشــار دهیــد.

فشــار  را  مکــث(  )شــروع/   Start/Pause کلیــد   -5
دهیــد تــا شستشــو آغــاز شــود.

ـی تمامــی مراحــل عملیــات انجــام شــد،  6- وقـت
دســتگاه هشــدار صوتــی صــدای پایــان عملیــات را 

ــد. صــادر مــی کن

- درب را باز کنید تا لباس ها را بیرون بیاورید.

- دو شــاخه بــرق را بیــرون بکشــید و شــیرقطع و 
ــد. ــه جهــت بســتن بچرخانی وصــل را ب

شستشوی کتان

ایــن برنامــه بــرای لبــاس هایــی کــه چنــدان کثیــف 
نیســتند، ماننــد کتــان، رو تختــی ، لبــاس زیــر، حولــه 

و تــی شــرت وغیــره مناســب اســت.

مشــغول  لباسشــویی  ماشــین  کــه  هنگامــی   -
و  فشــرده  آن  الیــاف  اســت،  حولــه  شستشــوی 
چالنــده و موجــب ســخت و زمخــت شــدن ســطح 
ــده  ــرم کنن ــاده ن ــا اســتفاده از م  آن خواهــد شــد. ب
ـی  مــی توانیــد از ایــن پدیــده جلوگیــری و حالـت

مطلــوب بــرای حولــه هــا ایجــاد کنیــد.

برنامه شستشوی ترکیبی

ایــن عملکــرد مــی توانــد بــرای شستشــوی لبــاس 
هــای ترکیبــی ماننــد کتــان، ســنتتیک )مصنوعــی( و 
غیــره اســتفاده شــود. ) لطفــًا لبــاس هایــی را کــه بــه 
ســادگی ســاییده مــی شــوند یــا رنــگ بــه خــود مــی 
گیرنــد را در شستشــوی ترکیبــی اســتفاده نکنیــد.(

-لطفــًا لبــاس هــای ســفید یــا روشــن را از لبــاس های 
تیــره بــرای شســتن ســوا کنید.

برنامه شستشوی لحاف

لبــاس هایــی کــه نشــانه قابــل شستشــو توســط 
ـی، پــرده  ماشــین دارنــد، ماننــد ملحفــه ، روتخـت

شستشــو  قابــل  ـی  برـق تشــک  و  ـی  برـق پتــوی   -
نیســتند.) شستشــو هــم بــه آنهــا و هــم به ماشــین 

لباسشــویی آســیب خواهــد زد.(

بــه درســتی در مخــزن شستشــو  را  لبــاس هــا   -
قراردهیــد تــا در هنــگام گــردش بــه صــورت متعــادل 
و یکنواخــت باشــند و از تکانــه هــای بــزرگ و نیــز از 

ــری شــود. ــری جلوگی ــان آبگی ــش زم افزای

بــه صــورت فشــرده و  را  لبــاس هــای ســنگین   -
چپانــده شــده درماشــین قــرار ندهیــد. ســعی کنیــد 
آنهــا را بــه صــورت بازشــده و غیرفشــرده قراردهیــد.

- لبــاس هــای غیــر یکنواخــت و در هــم چپانــده 
شــده ممکــن اســت موجــب عــدم چرخــش مخــزن 
شستشــو شــوند ) در ایــن صــورت خطــای UE در 



ــاره  ــا را دوب ــی شــود، آن ه ــر م ــش ظاه صفحــه نمای
بیــرن آوریــد و آنهــا را ازهــم بازکرده و یکنواخت کنید.

برنامه شستشوی لباس کودک

ایــن برنامــه بــرای شســتن لبــاس هــای نــوزادن، 
هایــی  لبــاس  و  حساســیت  دارای  افــراد  لبــاس 
اســت کــه بــه درجــه حــرارت بــاال بــرای کشــتن 

باکتــری هــا و کنــه هــا نیــاز دارنــد.

- وقتــی لبــاس هــا را بیــرون مــی آوریــد، لطفــًا بــه 
ــاب از  ــرای اجتن ــد. ب ــرم داخلــی توجــه کنی بخــار گ

ــاز کنیــد و اجــازه دهیــد  ســوختگی، درب را ب

- بخارداغ خارج شود و سپس لباس ها را خارج کنید.

برنامه لباس های َپر یا ٌکرک

بــرای شستشــوی لبــاس هــا یــا کاپشــن هایــی کــه 
دارای َپــر یاُکــرک هســتند.

برنامه استریلیزه کردن

ــی  ــردن و گندزدای ــرای اســتریلیزه ک ــه ب ــن برنام ای
ــه  ــاف شــیمیایی ب ــان و دارای الی ــاس هــای کت لب

کار مــی رود.

برنامه از بین بردن کنه ها

و  خــواب  بــرای ســرویس  مناســب  برنامــه  ایــن 
عروســک هــای مخملــی و بــرای افــرادی اســت کــه 
ــه  ــد و ب ــاال دارن ــه اســتریلیزه و گندزدایــی ب نیــاز ب

ــرده هــا حســاس مــی باشــند. ــه هــا و گ کن

برنامه تمیزکاری مخزن شستشو

- پــس از پایــان برنامــه هــای شستشــو توســط 
ـی  داخـل هــای  قســمت  برنامــه  ایــن  دســتگاه، 
از  بــه منظــور جلوگیــری  را  لباسشــویی  ماشــین 

کنــد. مــی  تغییــر شــکل درب خشــک 

ــًا درب  ــد، لطف ــزل حضــور دارن ــی درمن - اگــر کودکان
ــاز نگذاریــد. ــاد ب ــرای مــدت زی دســتگاه را ب

برنامه شستشوی خشک کن

دســتگاه در ایــن حالــت، شستشــو و آبکشــی نــدارد، 
و فقــط دارای خشــک کــن اســت.

- در هنــگام خشــک کــن، ســرعت واقعــی آن ممکــن 
اســت بــا ســرعت برنامــه ســازگار نباشــد، کــه ایــن 
بــه دلیــل اســت کــه ماشــین لباسشــویی ســرعت را 
براســاس تعــادل بیــن لبــاس هــا تنظیــم مــی کنــد.

درهنــگام  ریتمــی  صــدای  یــک  اســت  ممکــن   -
چرخــش رخ دهــد، کــه صــدای عــادی تکانــه هــای 
تخلیــه اســت و نشــان نقــص دســتگاه نیســت.

برنامه آبکشی و خشک کن

دســتگاه در ایــن حالــت شستشــو نــدارد، فقــط دارای 
آبکشــی و خشــک کن اســت.

- ســرعت چرخــش مــی توانــد بــه حالــت بیشــترین 
ســرعت تنظیم شــود، اما دما نمی تواند تنظیم شــود.

برنامه شستشوی پشم

بــرای شســتن لبــاس هایــی از جنــس الیــاف پشــم، 
ماننــد پارچــه هــای پشــمی قابــل شستشــو

- پــس از اینکــه شستشــو بــه اتمــام رســید، لبــاس 
هــا را بــه موقــع بیــرون آوریــد زیــرا قــرار دادن 
لبــاس هــا پــس از خشــک شــدن بــه مــدت طوالنــی 
در مخــزن شستشــو ممکــن اســت موجــب تغییــر 

شــکل پالســتیک دســتگاه شــود.

ــا روشــن را از لبــاس  ــًا لبــاس هــای ســفید ی - لطف
ــگام شستشــو ســوا کنیــد. هــای تیــره هن

پشــم  مخصــوص  تمیزکننــده  از  اســتفاده   - 
مــی توانــد از آســیب دیــدن لبــاس هــا بکاهــد و اثــر 

پــاک کنندگــی را افزایــش دهــد.

برنامه شستشوی لباس های نازک

بــرای شســتن پارچــه هــای تــوری، و زیــر جامــه 
ابریشــمی هــای 
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برنامه شستشوی سریع 42 دقیقه ای

ــه زود عــوض  ــرای شســتن لبــاس هایــی کــه زود ب ب
می شــوند، و خیلی کثیف نیســتند و نازک هســتند.

معرفی برنامه شستشوی سریع 15 دقیقه ای

ــه زد عــوض  ــه زود ب ــی ک ــاس های ــرای شســتن لب ب
می شــوند، وخیلی کثیف نیســتند و نازک هســتند.

کتانکتان

لباس های پر یا کرکلباس های پر یا کرک

استریلیزه کردناستریلیزه کردن

لحافلحاف

از بین بردن کنه هااز بین بردن کنه ها

لباس های نازکلباس های نازک

پشمپشم

شستشوی سریع  شستشوی سریع  1515 دقیقه ای دقیقه ای

شستشوی سریع شستشوی سریع 4242 دقیقه ای دقیقه ای

لباس کودکانلباس کودکان

شستشوی مخزن ذخیرهشستشوی مخزن ذخیره

شستشوی ترکیبیشستشوی ترکیبی

خشک کنخشک کن

آبکشی+خشک کنآبکشی+خشک کن

سرد سرد 30-60-40-9030-60-40-90

سرد سرد 30-4030-40

سرد سرد 60-9660-96

سرد سرد 30-40-6030-40-60

سرد سرد 6060

سرد سرد 30-4030-40

سرد سرد 30-4030-40

سرد سرد 30-4030-40

سرد سرد 30-4030-40

40-60-9640-60-96

60-9660-96

سرد سرد 30-4030-40

--

--

))0,400,1000,1200,14000,400,1000,1200,1400((800800

))0,4000,400((800800

))0,400,1000,1200,14000,400,1000,1200,1400((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,4000,400((800800

))0,400,10000,400,1000((800800

800800

))0,4000,400((800800

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

))0,400,800,12000,400,800,1200((10001000

5555

8787

125125

8888

130130

4444

4747

1515

4242

142142

7575

7676

1010

1616

1- زمــان مــورد نیــاز مــی توانــد براســاس فشــار آب، 
شــرایط تخلیــه، جنس مــواد لبــاس، وزن و تغییردمای 

آب تغییــر کنــد.
2- در حیــن فراینــد شستشــو، زمــان واقعــی نشــان داده 
شــده ممکــن اســت بــر اســاس احســاس تغییــر وزن 

لبــاس هــا تغییــر کنــد.
3- بنابر وزن متفاوت لباس ها و مواد تمیزکننده، اگر 
ســرعت گردش بســیار کم باشد،عملکرد آبکشی خوب 
انجام نخواهد شد. لطفًا زمان آبکشی را افزایش دهید.

4- هنــگام ویرایــش برنامــه پیــش فــرض، ماننــد برنامة 
بهینــه ســازی انــرژی، زمــان شستشــو بــه صــورت 

ــرد. ــدا خواهــد ک خــودکار افزایــش پی
5- اطالعات جدول برای مدل های مختلف متفاوت است.

سرویس و نگهداری

- لطفــًا نســبت بــه ســرویس و نگــه داری ماشــین 
ایــن  مفیــد  عمــر  تــا  کنیــد  اقــدام  لباسشــویی 

وســیله افزایــش یابــد.

- پیــش از ســرویس و نگــه داری، لطفــًا دو شــاخه 
را ازپریــز بــرق بکشــید.

تمیزکاری جعبه مواد تمیزکننده

ــه صــورت منظــم  ــده را ب ــه مــواد تمیزکنن ــًا جعب لطف
تمیزکنیــد. ایــن جعبــه را بیــرون بکشــید و بــا آب 
تمیز بشــویید، ســپس آن را ســرجای خود وارد کنید.
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سرویس و نگهداری

بدنه ماشین لباسشویی
ــا  پــس ازشستشــو، لطفــًا ماشــین لباسشــویی را ب

دســتمال نــرم پــاک کنیــد.
اگــر آلودـگـی دســتگاه زیــاد باشــد، لطفــًا ازمــاده 

تمیزکننــده یــا صابــون اســتفاده کنیــد.
- به صورت مستقیم، آب برروی دستگاه نگیرید.

- بــرای تمیزکــردن ماشــین لباسشــویی از پودر گچی، 
رقیــق کننــده، بنزیــن، و الکل اســتفاده نکنید.

حلقه گسکت درب
پــس از شستشــو، لطفــًا آلودـگـی هــا، دســتمال 
کاغــذی برجــا مانــده و اجســام خارجــی را در صــورت 

وجــود برطــرف کنیــد.

تمیــزکاری هــم بند)کوپلینگ( همه کاره )پیشــنهاد: 
هــر نیــم ســال/یک بار(

ــرد  ــر روی کارک ــر کثیفــی جمــع شــده باشــد، ب - اگ
درســت ســرعت جریــان ورود آب اثــر مــی گــذارد.

1- لولــه نــرم را از قســمتی کــه متصــل اســت بیــرون 
. بکشید

2- قطعــه پیــچ شــده را بــر طبــق نشــان فلــش 
بکشــید. بیــرون 

3- قسمت داخلی قطعه پیچ شده را بشویید.
4- قطعــه پیــچ شــده را پــس از تمیــزکاری همــراه بــا 

لولــه نــرم ورودی آب نصــب کنیــد.

تمیــزکاری دریچــه ورودی آب )پیشــنهاد: هــر نیــم 
ســال/یک بــار(

1- لوله نرم را از قسمتی که متصل است بیرون بکشید.
2- توری فیلتر را از دریچه آب بیرون بکشید.

3- توری فیلتر را با مسواک تمیز کنید.
4- لوله نرم ورودی آب را نصب کنید.

در صورتی که ماشین لباسشویی یخ زده است
1- شــیر قطــع و وصــل و بخــش متصــل کننــده را بــا 

حولــه داغ بپوشــانید.
2- لولــه ورودی آب را بیــرون بکشــید و آن را درآب 

بــا دمــای 50 درجــه وارد کنیــد.
3- در درون مخــزن شستشــو در حــدود 2 یــا 3 لیتــر 

آب بــا دمــای 50 درجــه بریزید.
ــد، شــیر قطــع و  ــه مجــرای آب را وصــل کنی 4- لول
وصــل را بــاز کنیــد و ماشــین لباسشــویی را روشــن 
کنیــد، لطفــًا بررســی کنید.کــه آیــا کارکــرد مجــرای 

ورود و خــروج آب طبیعــی اســت یــا خیــر.   
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تمیــزکاری فیلتــر پمــپ آب گیــری )پیشــنهاد: هــر 
مــاه/ یــک بــار(

1- ســفت کننــده را بــر روی پمــپ پــس از آبگیــری 
کنیــد،  قطــع  را  دســتگاه  بــرق  و  دهیــد  فشــار 
درپــوش فیلتــر پمــپ آب را بازکنیــد. )توجــه: اگــر 
داخــل، آب داغ وجــود دارد لطفــًا پــس از ســرد 

شــدن آب بــه کارادامــه دهیــد.(

2- فیلتــر را خــارج کنیــد و بــر خــالف جهــت عقربــه 
هــای ســاعت بچرخانیــد.

3- فیلتر را بشویید.

ــای  ــد، و درج ــپ کنی ــررا مســتقیمًا وارد پم 4- فیلت
خــود درجهــت عقربــه هــای ســاعت ســفت کنیــد و 

درپــوش را نیــز ســفت کنیــد. 

الــف- لطفــًا فیلتــر را بــه خوبــی ســفت کنیــد تــا از 
نشــتی آب جلوگیــری شــود.

ب- لطفًا در هنگام کار کردن، آن را تمیز نکنید.

تمیــز کاری مخــزن شستشــو )پیشــنهاد: هــر مــاه/ 
یــک بــار(

ــردن ماشــین  ــت ازکارک ــد وق ــس از گذشــتن چن پ
ــف  ــن دســتگاه کثی لباسشــویی، ممکــن اســت ای
شــود. مــی توانیــد داخــل و خــارج مخــزن شستشــو 

ــا کار کــردن مخزنــن شستشــو تمیــز کنیــد. را ب

- لطفــًا در هنــگام تمیــز کردن مخزن شستشــو، لباس 
و ماده شــوینده درون ماشــین لباسشویی نریزید.

تنوع عملکردها

Prewash -1 - پیــش از شستشــو: اگــر لبــاس هــا 
بســیار کثیــف هســتند، مــی توانیــد ایــن برنامــه را 

پیــش از شستشــو انتخــاب کنیــد.

Soak -2 - خیســاندن: پــس از انتخــاب ایــن عملکــرد، 
مقــداری زمــان بــرای جــذب آب بــرای لبــاس هــا وجــود 
دارد،کــه مــی توانــد  کارایــی شستشــو را افزایش دهد.

Crease Care -3 - مواظبــت در برابــر چــروک: پــس از 
انتخــاب ایــن عملکــرد، بــه منظــور مقاومــت در برابــر 

چــروک شــدگی 

از دیــواره مخــزن شستشــو، ماشــین  یــا جدایــی 
از گــردش،  بــرای چنــد دقیقــه پــس  لباسشــویی 
عملیاتــی بــرای بــاز کــردن لبــاس هــا ازحالت فشــردگی 

ــد. ــی ده ــام م انج

Favorite -4 - دلخــواه: ایــن عملکــرد برای ذخیره کردن 
و بــه خاطــر ســپردن برنامــه هایــی کــه بیشــتر مــورد 
ــا  ــی شــود ت ــد اســتفاده م ــی گیرن ــرار م اســتفاده ق
انتخــاب برنامــه هــا بــرای کاربــران آســان تــر شــده و 
 »Favorite« بــا فشــاریک دکمــه انجــام شــود. دکمــه
بــه معنــای دلخــواه را بــرای 3 ثانیــه فشــار دهیــد تــا 
صــدای زنــگ را بشــنوید، در ایــن هنــگام ایــن برنامــه 
بــا موفقیــت در حافظــه ذخیــره شــده اســت. اگــر 
مــی خواهیــد از برنامــه هایــی کــه درحافظــه ذخیــره 
شــده انــد اســتفاده کنیــد، مــی توانیــد دکمــه برنامــه 
را درهنگامــی کــه ماشــین هنــوز شــروع بــه کار نکــرده 
اســت فشــار دهیــد. )ایــن دکمــه را بــه مــدت طوالنــی 
فشــار ندهیــد، روشــن شــدن المــپ کاـفـی اســت؛ 
ــوز  ــد در هنگامــی کــه ماشــین هن ــاال بای ــات ب عملی

شــروع بــه کار نکــرده اســت انجــام بپذیــرد(.

 Pre« از عملکــرد ازتأخیــر:  پیــش   -  Pre delay -5
Delay« بــه معنــای پیــش از تأخیــر بــرای شستشــو 

ــد. اســتفاده کنی

- هنــگام فشــردن ایــن دکمــه بــرای اولیــن بــار، صفحه 
ــار  نمایــش »3:00« را نشــان مــی دهــد، ســپس یکب
دیگــر ایــن دکمــه را فشــار دهیــد تــا بــه میــزان 1 

ســاعت افزایــش پیــدا کنــد.

- اگــر مــی خواهیــد عملکــرد پیــش از تأخیــر را لغــو 
کنیــد، دکمــه »Power« بــه معنــای روشــن/ خامــوش 
و یا یک چرخه از دکمه »Pre Delay« را فشــار دهید.

- زمــان پیــش از تأخیــر یعنــی از پیــش از تأخیــر تــا 
زمــان اتمــام شستشــو

- شــما بایــد عملکــرد پیــش از تأخیــر را پــس از 
Start/« انتخــاب برنامــه و پیــش از فشــاردادن دکمــه

Pause« )شــروع/ مکــث( اجــرا کنیــد.

6- تمیــزکاری مخــزن شستشــو ایــن برنامــه بــرای 
تمیزکاری مخزن شستشــو از ســطح باالی آب، دمای 
بــاالی آب، و ســرعت بــاال بــرای تمیــزکاری مخــزن 
شستشــو و کشــتن باکتــری هــا اســتفاده مــی کنــد. 

ــا جزئیــات. راه هــای عملکــرد ب
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7- عملکــرد قفــل کــودک: شــما مــی توانیــد بــا فشــار 
دادن دکمــة »Pre Delay« بــه معنــای پیــش از 
تأخیــر بــه مــدت 3  ثانیــه درهنگامــی کــه ماشــین 
مشــغول کاراســت، عملکــرد قفــل کــودک را فعــال یــا 

غیــر فعــال کنیــد.

- هنگامــی کــه قفــل کــودک تنظیــم شــد، تمامــی 
دکمــه هــا بــه جــز دکمــه »Power« بــه معنــای 

روشــن/ خامــوش غیرفعــال مــی شــوند.

- هنگامــی کــه قفــل کــودک تنظیــم شــد، تمامــی 
دکمــه هــا بــه جــز دکمــه »Power« بــه معنــای 

روشــن / خامــوش غیــر فعــال مــی شــوند.

- هنگامــی کــه فراینــد شستشــو پایــان مــی پذیــرد 
و یاهنگامــی کــه شــما دکمــه »Power« بــه معنــای 
روشــن / خامــوش را فشــار مــی دهیــد و یــا درحالت 
هشــدار پیــش فــرض، عملکــرد قفــل کــودک نمــی 
توانــد غیــر فعــال شــود. معنــای آن ایــن اســت 
کــه عملکــرد قفــل کــودک بایــد بــه صــورت دســتی 
از حالــت قفــل خــارج شــود. هنگامــی کــه مــی 
خواهیــد ماشــین را روشــن کنیــد، اگــر عملکــرد 
کــودک  قفــل  )چــراغ  اســت  فعــال  کــودک  قفــل 
 »CL« روشــن اســت و صفحــه نمایــش عالمــت
ــد دکمــة »Pre Delay« را  را نشــان مــی دهــد(، بای
ــودک  ــل ک ــا قف ــد ت ــه فشــار دهی ــه مــدت 3 ثانی ب
فراینــد  شــروع  بــرای  ســپس  و  شــود  برداشــته 

شستشــو ادامــه دهیــد.

ــی  ــال اســت و م ــان فع ــودک همچن ــل ک - اگــر قف
خواهیــد برنامــه هــا را تغییردهیــد. ابتــدا عملکــرد 
Start/« قفــل کــودک را غیــر فعــال کنیــد و دکمــه

Pause« را فشــاردهید تــا فعالیــت متوقــف شــود، 
ســپس عملکــرد مــورد تقاضــا را انتخــاب کنیــد، 
ســپس دکمــه »Start/Pause« را بــرای راه انــدازی 

مجــدد فشــار دهیــد.

ــاس: در حالــی کــه ماشــین  8- عملکــرد افــزودن لب
خواهیــد  مــی  اگــر  اســت،  کار  بــه   لباسشــویی 
لبــاس هــای بیشــتری بــه مخــزن شستشــو اضافــه 
کنیــد، لطفــًا دکمــه »Start/Pause« را بــرای توقــف 

عملیــات فشــار دهیــد.

ــاز شــدن قفــل  - پــس از حــدود 5 ثانیــه، صــدای ب
شــنیده مــی شــود، درضمــن نشــان قفــل درب در 

صفحــه نمایــش ظاهــر مــی شــود و ســپس شــما 
ــاز کنیــد. مــی توانیــد درب را ب

- لبــاس هــای بیشــتری بــه مخــزن شستشــو اضافــه 
کنیــد )نگذاریــد لبــاس هــا بــه درب گیــر کنــد، ایــن 

کار مــی توانــد موجــب بروزنشــتی وخطــا شــود.(

- بــاز کــردن درب بــا فشــار و زور ممکــن اســت بــه آن 
آســیب بزنــد و موجــب بروز مشــکالت ایمنی شــود.

محفظــه  در  زیــادی  آب  و  کــف  کــه  هنگامــی   -
ــاز کنیــد،  داخلــی جمــع شــده اســت، اگــر درب را ب

آب وکــف ســرریز خواهــد شــد.

- هنگامــی کــه مخــزن داخلــی مشــغول بــه گــردش 
اســت، حالــت خطرناـکـی اســت زیــرا دمــای آب 
بــاالی 450C اســت وآب زیــادی درون آن وجــود 
ــاز  ــال زور ب ــا اعم ــان، درب حتــی ب ــن زم دارد. در ای
نمــی شــود. اگــر مــی خواهیــد درب را بازکنیــد، 

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــای زی ــًا دســتورالعمل ه لطف

1- صبر کنید تا محفظه داخلی متوقف شود.

2- صبــر کنیــد تــا دمــای آب کاهــش پیــدا کنــد 
ــر 450C برســد. اگــر مــی خواهیــد درب را  ــه زی و ب
هنگامــی کــه دمــای آب بــاالی 450C اســت بــاز 
کنیــد، لطفــًا ماشــین را خامــوش کنیــد و درب را 

ــد. ــاز کنی ــه ب ــس از 5 دقیق پ

3- هنگامــی کــه حجــم زیــادی از آب درون مخــزن 
دوبــاره  را  ماشــین  لطفــًا  دارد،  وجــود  شستشــو 
روشــن کنیــد و دکمــه »Speen Speed« بــه معنــای 
ــا آب موجــود  ــد ت ــردش را انتخــاب کنی ســرعت گ

ــاز کنیــد. تخلیــه شــود و ســپس درب را ب

دقیقــه،   2 بــرای  معمــول  غیــر  خاموشــی  بــا   - 
مــی توانیــد درب را بازکنیــد. در حیــن کارکــردن 
ماشــین، بــرای شــرایط مــورد نیــاز بــرای بازکــردن 
درب )ســطح آب پاییــن تــر از گســکت درب باشــد، 
ســرعت  و  باشــد   450C تــراز  پاییــن  آب  دمــای 
را   »Start/Pause« دکمــه  باشــد(،  گــردش صفــر 
ــر کنیــد کــه نشــان قفــل درب  فشــار دهیــد، و صب
در صفحــه نمایــش ظاهــر شــود، ســپس درب را 
وســط  قســمت  درب،  بســتن  هنــگام  بازکنیــد. 

بگیریــد. را  دســتگیره درب 

- دکمــه Start/Pause را فشــار دهیــد تــا ماشــین 
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ــد، شــنیدن صــدای  ــه کار کن  لباسشــویی شــروع ب
ــه  ــل درب ب ــی اســت و صــدای قف ــک« طبیع »کلی
معنــای بــروز خطــا نیســت. اگــر هشــدار بــا عالمــت 
»dE« ظاهــر شــود، لطفــًا از دســت بــرای هــل دادن 
Start/ دکمــه  کنیــد.  اســتفاده  درب  بســتن  و 

Pause را دو بارفشــاردهید تــا کارکــردن ماشــین 
ــد. ادامــه پیــدا کن

9- وارد شــدن ســریع بــه عملکردهــا : ماشــین را بــا 
فشــاردادن دکمــه »Power« روشــن کنیــد، و دکمــه 
هــای برنامــه هــای زیــر را بــه صــورت مســتقیم 
دســتگیره  چرخانــدن  بــه  نیــازی  دهیــد)  فشــار 

ــا نیســت(. ــه ه انتخــاب برنام

بــه  تــا  دهیــد  فشــار  را   Start/Pause دکمــه   -
صــورت مســتقیم وارد حالــت شستشــو شــوید.

ــا  ــا: ماشــین را ب ــه عملکرده - وارد شــدن ســریع ب
فشــار دادن دکمــه »Power« روشــن کنیــد، و دکمه 
هــای برنامــه هــای زیــر را بــه صــورت مســتقیم 
دســتگیره  چرخانــدن  بــه  )نیــازی  دهیــد  فشــار 

انتخــاب برنامــه هــا نیســت(.

- دکمــه »Speen« بــه معنای گردش را فشــاردهید، 
 ماشــین وارد حالــت »فقــط گــردش« مــی شــود 
)مــی توانیــد ســرعت چرخــش را انتخــاب کنیــد(. 
ــا شستشــو  دکمــه Start/Pause را فشــار دهیــد ت

آغــاز شــود.

10- مکــث/ ادامــه صــدا: دکمــه »Pre Wash« را 
بــرای 3  ثانیــه فشــاردهید تــا صــدا را در طــول 

فراینــد شستشــو مکــث/ ادامــه کنیــد.

کــه  هنگامــی  دســتگاه:  خاموشــی  حافظــه   -11
ماشــین دوبــاره پــس از یــک بــازه زمانــی خامــوش 
بــر اســاس حالــت  بــودن روشــن شــد، ماشــین 
زمانــی آخریــن بــاری کــه روشــن بــوده اســت بــه کار 

ــد. ــی ده ــه م ــود ادام ــردن خ ک

تمامــی  اینکــه  از  پــس  خــودکار:  خاموشــی   -12
اتمــام  بــه  لباسشــویی  ماشــین  هــای  فعالیــت 
رســید، ماشــین بــه صــورت خــودکار و پــس از 120 

ثانیــه خامــوش مــی شــود.

قبل از شروع به شستشو توجه کنید:

عملکردعملکرد

به منظور جلوگیری از بازی های کودکان

ــرای مــدت بیشــتر از  ــر را ب ــای تأخی ــه معن در حــال اجرا،دکمــه "Delay" ب
3 ثانیــه فشــار دهیــد، لطفــًا دوشــاخه را از پریــز بــرق بیــرون بکشــید 
شــود. غیرفعــال  کــودک  قفــل  تــا  فشــاردهید  را   "Delay"دکمــه یــا  و 

پــس از اینکــه اجــرا بــه اتمــام رســید، اگــر آبــی کــه در داخــل وجــود دارد 
بیشــتر باشــد، پمــپ تخلیــه آب، قفــل را بــاز مــی کنــد و ســطح آب را بــه 

حالــت مطلــوب بــرده و ســپس متوقــف خواهــد شــد.

ــه  ــان نقط ــات از هم ــع شــدن وصــل شــد، عملی ــس از قط ــرق پ وقتــی ب
ــرد. ــدا خواهــد ک ــه پی ــود ادام ــف شــده ب ــًا متوق ــه قب ــی ک زمان

پــس از انتخــاب مراحــل، درب بــه صــورت خــودکار قفــل خواهــد شــد، 2 
دقیقــه پــس از ایــن کــه عملیــات پایــان پیــدا کــرد، قفــل درب غیرفعــال 

خواهــد شــد.

بــرای خــارج کــردن کثیفــی و جــرم، لطفــًا مخــزن شستشــو را اســتریلیزه 
کنیــد تــا کامــًا تمیــز شــود.

دکمــه هــای Temp+Speed بــه معنــای دما+ســرعت را بــه مــدت بیشــتر 
از 3 ثانیــه فشــار دهیــد تــا تمیــزکاری مخــزن شستشــو را انتخــاب کنیــد.

دکمــه Delay بــه معنــای تأخیــر را بــرای انتخــاب زمــان شستشــو فشــار 
دهیــد. صفحــه نمایــش ســطح 24 ســاعت و یــک ســاعت/یک ســطح را 
نشــان مــی دهــد. اگــر ایــن دکمــه را بــه مــدت طوالنــی فشــار دهیــد، زمــان 

گــردش را نشــان مــی دهــد.

بیانیه

تنظیم برای خارج کردن

بیانیه

بیانیه

بیانیه

بیانیه

تنظیم برای خارج کردن

بیانیه

قفل کودک

غیرفعال شدن قفل به صورت هوشمند

جبران قطع برق

قفل خودکار درب

تمیزکاری مخزن شستشو

با تأخیر

توضیحاتتوضیحات
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1- راهنمای شستشوی لباس ها
-  لطفــًا راهنمــای شستشــوی لبــاس هــا را کــه معمواًل 
بــرروی لبــاس هــا الصــاق مــی شــود را بررســی کنیــد، 
کــه نــوع مــواد و بافــت لبــاس و شــیوه شستشــو را 

نشــان مــی دهــد.

2- طبقه بندی شستشو
- لطفــًا لبــاس هایــی کــه بافــت و جنــس آن هــا بــه 
ــاس  ــرا لب ــا هــم بشــویید. زی هــم شــبیه اســت را ب
هایــی کــه جنــس آنهــا بــا هــم تفــاوت دارد نیــاز بــه 
دمــای آب و ســرعت و مراحــل شستشــوی متفــاوت 
خواهنــد داشــت. لطفــًا لبــاس هــای رنگــی را از لبــاس 
هــای ســفید جــدا کنیــد. لطفــًا لبــاس هــای رنگــرزی 
شــده را از کتــان جــدا کنیــد، درغیــر ایــن صــورت 
لبــاس هــای ســفید ممکــن اســت رنــگ لبــاس هــای 
ــًا  ــد. اگــر ممکــن اســت، لطف ــه خــود بگیرن دیگــر را ب
لبــاس هایــی کــه آلودگــی زیــادی دارنــد را بــا آنهایــی 

کــه آلودگــی کمــی دارنــد نشــویید.

1- درجــه آلودگــی )زیــاد، میانه،کم(: لبــاس ها را طبقه 
بندی کنید و براســاس درجه کثیفی آنها بشــویید.

ــه  ــا را طبق ــگ(: آنه ــگ، پررن ــم رن ــگ )ســفید، ک 2- رن
ــد و بشــویید. ــدی کنی بن

3- مخمــل )بــه ســادگی قابــل جداشــدن ، بــه ســادگی 
قابــل چســبیدن(: لبــاس هــای ســفید و پررنــگ را از 

هــم جــدا کنیــد.

3- توضیحات
ـی لبــاس هــای کوچــک و بــزرگ را بــا هــم  - وقـت
درماشــین بیندازیــد، ابتــدا لبــاس هــای بــزرگ را 
بیندازیــد. لبــاس هــای بــزرگ بایــد کمتــر از مجمــوع 
نیمــی از حجــم کل لبــاس هــا را اشــغال کننــد، لطفــًا 
یــک لبــاس را بــه تنهایــی نشــویید زیــرا ممکن اســت 
ــا دو  ــًا یــک ی باعــث آنباالنســی دســتگاه شــود. لطف

لبــاس مشــابه آن را اضافــه کنیــد. 

- لبــاس هــای کوچکــی ماننــد جــوراب هــا و دســتمال 
هــای ابریشــمی بایــد بــرای شستشــو درکیســه هــای 

تــوری گذاشــته شــوند.
- پیــش از شستشــوی ســوتین کــه حلقــه هــای فلزی 
دارد، لطفــًا حلقــه هــای فلــزی را درآوریــد. اگــر انجــام 
ایــن کار بــرای شــما راحــت نیســت، لطفــًا آنهــا را درون 
کیســه های توری بیندازید تا از ســرخوردن ســوتین 
بــه فاصلــه بیــن مخــزن شستشــوی داخلــی و خارجــی 

جلوگیری شــود.
- لطفــًا تمــام جیــب هــای را بررســی کنیــد و مطمئــن 
شــوید چیــزی در آنهــا نیســت. ســنجاق ســر، کبریت، 
خــودکار، ســکه و کلیــد بــه ماشــین لباسشــویی و 

لبــاس هــای شــما آســیب وارد خواهــد کــرد.
- زیــپ تمامــی لبــاس هــای زیــپ دار را بــاال بکشــید، 
دکمــه هــا را ببندیــد و بنــد لبــاس هایی که بنــد دارند 
را بکشــید تا شــل نباشــند و مطمئن شــوید که ســایر 

لبــاس هــا نمــی تواننــد بــه آنهــا آســیب بزنند.
- ابتدا از آب با کمی مواد شــوینده برای شستشــوی 
بخــش هایــی کــه لکــه هــای زیــادی دارنــد ماننــد یقه 
و سرآســتین اســتفاده کنیــد، کــه مــی توانــد بــه 

شستشــوی لبــاس هــا کمــک کنــد.
- آب بنــد درب هــا را بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید 

چیــزی بــه آنهــا گیــر نکــرده اســت.
- مطمئــن شــوید پیــش از شستشــو چیــزی در مخزن 

شستشــو وجود نــدارد.
- لطفــًا از شــوینده هایــی کــه کف کم دارند اســتفاده 
کنیــد مخصوصــًا زمانــی که دوبــاره بعد از شــروع بکار 

لبــاس اضافــه کــرده اید.
- بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن لبــاس هــا و حلقــه 
آب بنــد مطمئــن شــوید کــه لباســی درحلقــه آب بنــد 

درب گیــر نکــرده اســت.



تنوع عملکردها و ویژگی ها

مشکلمشکل

ماشین لباسشویی راه اندازی 
نمی شود

صفحه نمایش برای گردش 
عامت "UE" را نشان می دهد

صفحه نمایش برای درون ریزی 
آب عامت "IE" را نشان می دهد

صفحه نمایش برای برون 
ریزی آب عامت "OE" را 

نشان می دهد.

دکمه روشن/ خاموش )Power( را فشار داده اید یا دکمه شروع/
مکث )Start/ Pause( را؟ 

دو شاخه برق را وصل کنید.
لطفًا صبر کنید.

محافظ نشتی را باز کنید.

پیچ حمل ونقل را باز کنید.
ماشین لباسشویی را برروی سطح هموار و بدون حرکت 

قراردهید. لباس های بیشتری اضافه کنید. پیچ های قفل 
شونده را بازکنید.

آیا شیرقطع و وصل مسدود شده است؟
لطفًا صبرکنید.

ازآب داغ برای یخ زدایی لوله های آب استفاده کنید. فیلترها را 
بیرون بکشید و آنها را تمیزکنید.

لطفًا لوله های خروجی آب را کنار بزنید و مطمئن شوید که 
ارتفاع آن در بین1 متر باشد. از آب داغ برای یخ زدایی لوله ها 

استفاده کنید.
ماده یخ زده را بیرون بکشید و لوله ها را الیه رویی کنید.

آب تخلیه شده در سطح زمین را پاک کنید.

- بررسی کنید آیا دکمه خاموش/ 
روشن )Power( را فشار داده اید یا 

دکمه شروع/مکث )Start/ Pause(؟ 
- آیا سیم برق کشیده شده است؟

- آیا در تأمین برق مشکلی وجود دارد؟
- آیا محافظ نشتی قطع شده است یاخیر؟

- آیا لوله های خروجی آب در جای 
بسیار باالیی قرارگرفته اند؟

- آیا لوله های خروجی آب یخ 
زده اند؟

- آیا لوله های خروجی آب مسدود 
شده اند؟

- آیا مجرای خروج آب در کف زمین 
مسدود شده است؟

- بررســی کنیــد آیــا پیــچ حمــل ونقــل بــاز 
شــده اســت یــا خیــر؟

- آیــا ماشــین لباسشــویی ســرجای خــود 
ثابــت اســت؟

- آیــا لبــاس هــا بســیار کوچــک یا ســبک 
هستند؟

- آیــا پیــچ هــای قفــل شــونده درزیر پایه 
هــا کامــًا ســفت شــده اند؟

- بررســی کنید آیا شــیرآب بســته اســت 
یــا خیر؟

- آیــا منبــع تأمیــن آب قطع شــده اســت 
یــا فشــار آب بســیار کم اســت؟

زده  یــخ  ورودی آب  هــای  لولــه  آیــا   -
اســت؟

- آیا فیلترها مسدود شده اند؟

چه باید کردچه باید کردعلل احتمالیعلل احتمالی

صفحه نمایش برای مشکل درب 
عامت "DE" را نشان میدهد

لطفًا دو شاخه را بکشید و با خدمات 
پس از فروش تماس بگیرید.

صفحه نمایش برای مشکل 
درون ریزی بی وقفه آب 

عامت"FE" را نشان می دهد.

شیر آب را ببندید، دو شاخه برق را بکشید و با مرکز تعمیرات و 
خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

طبق ورود غیر عادی آب و سنسور 
تشخیص سطح آب

مخزن شستشو نمی چرخد، 
صفحه نمایش عایم"LE" و 

"CE" را نشان می دهد.

لطفًا دو شاخه برق را بکشید و با 
مرکز تعمیرات و خدمات پس از 

فروش تماس بگیرید

میــزان درســت از مــواد شــوینده را اضافــه کنیــد. از نــوع درســت مــواد کف بسیار زیاد
شــوینده اســتفاده کنیــد.

- اگر ماده شوینده بیشتر از حد 
ریخته شده باشد

- اگر از مواد شوینده ای استفاده می 
کنید که حبابهای کمی تولید می 

کنند و مخصوصًا برای ماشین های 
لباسشویی هایی تولید شده اند که 

از جلو تغذیه می شوند.



ظرفیت تخمینی شستشوظرفیت تخمینی شستشو

ظرفیت تخمینی گردشظرفیت تخمینی گردش

ولتاژ تخمینیولتاژ تخمینی

توان تخمینی شستشوتوان تخمینی شستشو

توان تخمینی گردشتوان تخمینی گردش

توان تخمینی گرم شدنتوان تخمینی گرم شدن

حداکثر توانحداکثر توان

ابعاد خارجیابعاد خارجی

88  کیلو گرم  کیلو گرم

88 کیلو گرم کیلو گرم

220-240V ~ 50HZ220-240V ~ 50HZ

200 W200 W

420 W420 W

2000 W2000 W

2200 W2200 W

595*600*850 mm595*600*850 mm

88  کیلو گرم  کیلو گرم

88 کیلو گرم کیلو گرم

220-240V ~ 50HZ220-240V ~ 50HZ

200 W200 W

500 W500 W

2000 W2000 W

2200 W2200 W

595*600*850 mm595*600*850 mm

88  کیلو گرم  کیلو گرم

88 کیلو گرم کیلو گرم

220-240V ~ 50HZ220-240V ~ 50HZ

320 W320 W

520 W520 W

2000 W2000 W

2200 W2200 W

595*600*850 mm595*600*850 mm

تنوع عملکردها و ویژگی ها

شرایط بدون خطا

مشکلمشکل

خطای سنسور سطح آب، 
صفحه نمایش عامت"PE" را 

نشان می دهد.

خاموش کردن ماشین 
 "PF" لباسشویی، عامت

برروی صفحه نمایش ظاهر 
می شود.

1- درب باز نمی شود.

2- بوی نامطبوع وجود دارد.

3- کمی آب در هنگام  کاربه وجود می آید.

4- عدم درون ریزی آب

5- درون ریزی ناقص آب

6- برون ریزی آب در هنگام شستشو

7- تغییردر زمان باقی مانده

8- وجود صدای غیر معمول درهنگام چرخش

9- ماشین لباسشویی پس از قطع جریان برق، 
نمی تواند کار کند

- برنامه در حال اجرا است.
- لباس هایی بین درب وآب بندهای درب وجود دارد.

ــزا در ماشــین  ــرا بعضــی از اج ــوع از الســتیک باشــد زی ــوی نامطب ــن ب ــن اســت ای - ممک
ــد. ــه از الســتیک ســاخته شــده ان ــد ک ــود دارن لباسشــویی وج

- غلطک ماشین لباسشویی فقط به مقدار کمی آب در هنگام اجرا نیاز دارد.
- آیا شیر آب باز است؟

- آیا لوله ورودی آب یخ زده است؟
- آیا فیلتر ها مسدود شده اند؟

- اگــر ســطح آب کاهــش پیــدا کــرد، ماشــین لباسشــویی بــه صــورت خــودکار آب را تأمیــن 
خواهــد کــرد.

- بررسی کنید که آیا ماده تمیزکننده که حباب های زیاد تولید می کند ریخته اید یا خیر.
- اگــر لبــاس هــا در هنــگام چرخــش، از مرکــز دور شــوند، زمــان چرخــش افزایــش پیــدا 

ــد. ــران نمای ــده را جب ــن پدی ــا ای ــرد ت خواهــد ک
- بررسی کنید آیا سیم برق به کابین برخورد می کند یا خیر.

- آیا پیچ های حمل و نقل باز شده اند؟
- آیا سنجاق سریا سکه در غلطک وجود دارد؟

- کار کــردن ماشــین لباسشــویی پــس از قطــع بــرق متوقــف خواهــد شــد. در صورتــی کــه پس 
از وصــل شــدن دوبــاره بــرق، ماشــین لباسشــویی همچنــان کارنمــی کنــد. لطفــًا دکمــه را فشــار 

دهیــد و برنامــه را بازنشانی)ریســت( کنید.

سنســور را ســرجای خــود ســفت کنیــد. لولــه آب را بــاز کنیــد مگــر 
اینکــه مســدود شــده و یــا فشــار باالیــی داشــته باشــد.

فشــار دادن دکمــه  Start/Pause بــه معنــای شــروع/ مکــث 
ــد عملیــات را پیــش از خامــوش شــدن ادامــه دهــد و  مــی توان

ــد اجــرا شــوند. ســایرعملکردها مــی توانن

ــا سنســور ســطح آب از جــای خــود در  - آی
آمــده اســت یــا خیــر؟

- آیــا لولــه سنســور ســطح آب مســدود شــده 
اســت و یــا فشــار زیــادی وجــود دارد؟

دســتگاه را خامــوش کنیــد و ســپس روشــن 
کنیــد، دکمــه "Power"بــه معنــای خامــوش/ 
نمایــش  صفحــه  دهیــد،  فشــار  را  روشــن 
عامــت"PF"را بــه نشــانه اینکــه قبــًا یکبــار 
خاموش شده است را نشان می دهد. ماشین 
ــت عملکــرد نرمــال قرارگیــرد. ــد در حال مــی توان

چه باید کردچه باید کردعلل احتمالیعلل احتمالی
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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


