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شخص فروشید، به  های آتی در مكانی مطمئن نگهداری كنید. اگر ماشین لباسشویی را می این دفترچه راهنما را برای استفاده! 

آن استفاده كند و  از اطالعاتآن بگذارید تا صاحب جدید بتواند  همراهكنید حتماً دفترچه راهنما را  دهید یا جابجا می دیگری می

 با مشخصات و عملكردهای دستگاه آشنا شود.

 این دفترچه حاوی اطالعات بسیار مهمی درباره نصب و عملكرد ایمن دستگاه است.كنید: مطالعه را با دقت  ها ستورالعملاین د! 

 

 بسته بندی و تراز كردن دستگاه  باز كردن

 بندی بستهباز كردن  

 باز نمایید.بندی دستگاه را  بسته -1

نكرده و با را نصب  آن دیدگی در صورت مشاهده آسیبنقل آسیبی ندیده باشد.  و دستگاه در حین حملكه  كنیدبررسی  -2

 . فروشنده تماس بگیرید

ر پشت ماشین لباسشویی كه د مربوطه بوش( و واشر الستیكی با كاربرد دارند)كه در طول حمل و نقل  محافظپیچ  عدد چهار -3

 )تصویر را ببینید( را بردارید. دارندقرار 

 
 های پالستیكی ارائه شده ببندید. پوشها را با در سوراخ -4

نگهداری نمایید: در صورتی كه بعداً بخواهید ماشین لباسشویی را به جای دیگری ببرید به  محل خاصیهمه قطعات را در  -5

 نیاز خواهید داشت.ها  آن

 ها را دور از دسترس كودكان نگهدارید. ها نیستند، آن وسایل بازی بچه بندی اقالم بسته

 كردن دستگاه تراز

نباید ماشین لباسشویی را به دیوار، كابینت یا هیچ سطح  .روی یک سطح صاف و محكم نصب كنید را ماشین لباسشویی -1

 .داددیگری تكیه 

كه در جلوی دستگاه قرار دارد ماشین های قابل تنظیم  كردن پایه سفتیا  شلبا باشد  میصاف و تراز ن  اگر سطح زمین -2

درجه  2آن از شیب توجه داشته باشید كه دستگاه باید تا حدی تراز باشد كه زاویه  .(دستگاه را تراز كنید )تصویررا ببینید

  بیشتر نباشد.
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و از لرزش و تولید صدای بیش از اندازه تراز كردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه در حین كار به حد كافی ثابت بوده 

  دهید، ش یا موكت قرار میفردهد. اگر دستگاه را روی  جلوگیری شود و اجازه حركت دستگاه را در حین كار به اطراف نمی

 وجود داشته باشد. ای تهویه كافی در زیر دستگاه كه فضهای آن را طوری تنظیم نمایید  پایه

 

 اتصاالت آب و برق دستگاه

 نصب شیلنگ ورودی آب 

 را ببینید(.  تصویروصل كنید ) ¾ه د با رزوشیلنگ ورودی آب را به شیر آب سر -1

های احتمالی داخل لوله از آن خارج شده و آب شفاف جریان  رسوبشیلنگ ورودی آب، شیر آب سرد را باز كنید تا قبل از نصب 

 یابد. 

 
)تصویر را پشت دستگاه قرار دارد وصل كنید  یقسمت باال كه در سمت راست مربوطهشیلنگ ورودی آب را به ورودی آب  -2

 ببینید(.

 
 خم یا تا نشده باشد.  نگ ورودی آب بررسی نمایید كه شیل -3

 مقادیر مشخص شده در جدول اطالعات فنی باشد.طبق ! فشار آب باید 

 تماس بگیرید. طالیی نیكانبا خدمات   ورودی آب به اندازه كافی بلند نیست،اگر شیلنگ  !

 های مستعمل استفاده نكنید. ! هرگز از شیلنگ

 استفاده نمایید. عرضه شده است! از شیلنگ ورودی آب كه همراه دستگاه 

 

 شیلنگ تخلیهوصل كردن 

كف قرار از سانتیمتری  111تا  55به لوله فاضالب دیواری كه در ارتفاعی بین  را بدون این كه آن را خم نمایید شیلنگ تخلیه

 دارد وصل كنید. 
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 كنید محكمشیلنگ تخلیه عرضه شده با  وسیلهگذارید و آن را با یا وان ب ، دستشوییسینک لبهتوانید آن را  میكه  یا این

 مالحظه نمایید(. سر آزاد شیلنگ نباید به هنگام تخلیه زیر آب قرار گیرد.را  تصویر)

 
ضرورت دارد قطر شیلنگ اضافی باید دقیقا برابر شیلنگ  اگر واقعاً  .شود های اضافی و رابط توصیه نمی استفاده از شیلنگ !

 سانتیمتر بیشتر باشد. 151اصلی بوده و طول آن نباید از 

 

 نصب برق دستگاه

 مطمئن شوید كه:   از اینكه دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید، قبل

 رت( بوده و با قوانین و مقرارت جاری سازگار باشد.پریز برق دارای اتصال زمین )اِ 

 باشد.است، توان مصرفی دستگاه كه در جدول اطالعات فنی درج شده پریز برق باید قادر به تحمل حداكثر  

 باشد )جدول را ببینید(  ،است ص شده كه در جدول اطالعات فنی درج شدهخمحدوده مقادیر مش ولتاژ برق باید در 

 پریز یا دوشاخه را عوض نمایید.  پریز برق با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. اگر چنین نبود، 

ه در هوای آزاد، باران و سایر شرایط دار باشد نصب شود. قرار دادن دستگا  ایست در محیط باز حتی اگرسقفب ! این دستگاه نمی

 جوی بسیار خطرناك است.

 پریز برق باید به راحتی در دسترس باشد.  اینكه ماشین لباسشویی نصب شد،! بعد از 

 های رابط یا چند راهی استفاده نكنید.  ! از سیم

 ! سیم برق دستگاه نباید دارای خم یا له شدگی باشد.

 های خدمات طالیی نیكان انجام شود. برق فقط باید توسط تكنسین م! تعویض سی

 مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت. صورت عدم رعایت موارد باال و ایجاد خطر، شركت هیچگونه در  !هشدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5  

 

  وشو شست چرخهاولین 

و پیش از اینكه برای اولین بار از آن استفاده نمایید، دستگاه را یكبار با ماده شوینده ولی  پس از اینكه دستگاه نصب شد

 روشن نمایید.)تمیز كردن خودكار(  Auto Cleanبا استفاده از برنامه  بدون لباس

 

 جدول اطالعات فنی

 XWA 91482 مدل

 سانت 5/55عرض:  ابعاد 

 سانت 55ارتفاع: 

 سانت 5/51 عمق: 

 كیلوگرم  5تا  1از  ظرفیت

به برچسب مشخصات فنی در پشت لطفا  اتصاالت الكتریكی

 دستگاه مراجعه نمایید.

 (bar 11ل )كاسمگا پا 1حداكثر فشار  اتصاالت آب

 (bar 5/1)ل كاسپامگا  15/1حداقل فشار 

 لیتر 52ظرفیت مخزن 

 دور در دقیقه  1411تا  سرعت خشک كن 

های  آزمایش برنامه

مطابق با  وشو شست

 1061/2010مصوبه 

 1015/2010و 

درجه  51: نخی استاندارد5 برنامه

 سانتیگراد

درجه  41: نخی استاندارد 5برنامه 

 سانتیگراد

 

استانداردهای اتحادیه این دستگاه مطابق با 

 اروپا به شرح زیر می باشد:

)سازگاری  EC/2004/108مصوبه  -

 الكترومغناطیسی( 

 )ولتاژ پایین( EC/2006/95مصوبه  -

 EU/2012/19مصوبه  -
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 نگهداری و مراقبت از دستگاه 

 قطع كردن جریان برق و آب دستگاه 

 

بعد از هر بار استفاده از دستگاه شیر آب را ببندید. این كار از فرسوده شدن سیستم آب داخل ماشین لباسشویی و  

 نشتی آب جلوگیری می كند. 

 یر دستگاه، دوشاخه آن را از برق بیرون بكشید. مكردن یا تعهمیشه در هنگام تمیز  

  تمیز كردن لباسشویی

با آب ولرم و صابون تمیز نمایید.  توانید با یک دستمال نرم مرطوب های بیرونی و قطعات الستیكی دستگاه را می بخش 

 ها و مواد ساینده استفاده نكنید. از حالل

های داخلی دارد كه مخصوص تمیز كردن قسمت( Auto Clean) "تمیزكننده خودكار"این ماشین لباسشویی یک برنامه  

 .دستگاه خالی از البسه باشدزمانی اجرا شود كه  بایست می باشد كه می

باشد( یا  این میزان جهت البسه كمی كثیف میدرصد كه  11نیاز به مواد شوینده )به میزان  ، شماتاثیرجهت حداكثر 

، برنامه وشو شستبار اجرای برنامه  41شود بعد از هر  دارید. توصیه می لباسشویی را تمیز نماید افزودنی مخصوصی كه

 تمیزكننده را اجرا نمایید.

دارید )تصویر را ببینید(. برنامه به صورت  ثانیه به طور همزمان نگه 5را به مدت  Bو  Aهای  جهت شروع این برنامه دكمه

 شروع/توقف شود. جهت متوقف ساختن این برنامه دكمه دقیقه انجام می 01به مدت  شود و تقریبا اتوماتیک شروع می

(Start/Pause) .را فشار دهید 

 
 

 محفظه مواد شویندهكشوی تمیز كردن 

 محفظه را به سمت باال به بیرون بكشید. )تصویر را مالحظه نمایید( را فشار  داده و  1برای باز كردن كشو، اهرم 

 بار انجام شود.  را بشویید. این كار بایستی هر چند وقت یک زیر شیر آب آن
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 دستگاه  مخزنمراقبت از درب و 

 همیشه درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا بوی ناخوشانیدی در دستگاه بوجود نیاید. 

 تمیز كردن پمپ تخلیه

و نیازی به تمیز كردن دستی ندارد. اما گاهی  باشد كه به طور خودكار تمیز شده باسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه میماشین ل

سكه، دكمه و...( ممكن است درون محفظه ورودی )فیلتر( محافظت كننده از پمپ كه در بخش زیر مانند اوقات اجسام كوچک )

 دستگاه قرار دارد بیفتد. 

 ق بیرون بكشید. ! اطمینان حاصل نمایید كه برنامه در حال اجرا به پایان رسیده و سپس دستگاه را از بر

 جهت دسترسی به محفظه ورودی )فیلتر(:

را به سمت پایین بكشید تا بتوانید  را فشار داده و سپس هر دو طرف آن دستگاهپایینی روی  پنلابتدا قسمت مركزی  .1

 )تصویر را ببینید( را بردارید. آن

 

 

 
 كمی آب ممكن است بیرون بریزد كه كامالً :)تصویر را ببینید(های ساعت بچرخانید  درپوش را در جهت خالف عقربه  .2

 طبیعی است. 

 
 .تمیز نمایید داخل آنرا كامالً .3

 .های ساعت بچرخانید تا محكم شود  و در جهت عقربه درپوش را سرجایش قرار دهید .4

 درستی جا افتاده باشند. ه ها ب پنل را مجددا سر جایش قرار دهید و اطمینان حاصل نمایید كه قالب .5

 

 شیلنگ ورودی آبچک كردن 

بایست آن را  شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یكبار بررسی نمایید. چنانچه هرگونه شكاف یا تركی در آن وجود داشت، می

فشار آب خیلی زیاد است و یک شیلنگ ترك خورده ممكن است به   ،وشو شستهای  تعویض نمایید. در حین اجرای برنامه فوراً

 آسانی پاره شود. 
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 استفاده نكنید. دست دوم های از شیلنگ! هرگز 

 

 نكات و موارد ایمنی

طراحی و ساخته شده است. اطالعات زیر به منظور حفظ ایمنی  ! این ماشین لباسشویی بر اساس استانداردهای بین المللی ایمنی 

 بایست با دقت بررسی شود.  شما ارائه شده و می

 

 ایمنی كلی

 طراحی شده است. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی 

 های این دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و بر اساس دستورالعمل 

 هرگز با پای برهنه یا دست خیس به دستگاه دست نزنید. 

و از پریز بیرون  به هیچ وجه سیم را نكشید، دوشاخه را گرفته كردن دوشاخه دستگاه از پریز برق در هنگاه جدا 

 بكشید. 

 محفظه مواد شوینده را باز نكنید.  كشوی  باشد، هنگامی كه دستگاه روشن و مشغول به كار می 

 از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری نمایید زیرا ممكن است بسیار داغ باشد.  

ایمنی آن كه برای جلوگیری از باز شدن   ار باعث خراب شدن عملكرد قفلهركز درب دستگاه را با زور باز نكنید، این ك 

 شود.  می است اتفاقی درب دستگاه طراحی شده

 های داخلی آن دست نزنید. به بخششخصاً كند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر  ماشین لباسشویی به خوبی كار نمی اگر 

 دارید. ، كودكان را از دستگاه دور نگهاستهنگامی كه دستگاه در حال كار  

 .شودداغ تواند  میدرب ماشین لباسشویی در حین كار  

خواهید ماشین لباسشویی را جابجا نمایید، توسط دو یا سه نفر و با دقت این كار را انجام دهید. هرگز سعی  اگر می 

 باشد.  نكنید این كار را به تنهایی انجام دهید زیرا دستگاه بسیار سنگین می

 خالی باشد. وشو شستقبل از قرار دادن لباس درون ماشین لباسشویی، بررسی نمایید كه مخزن  

 

 سیستم متعادل سازی البسه در دستگاه 

، مخزن ماشین لباسشویی البسهبه منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یكنواخت كن  قبل از اجرای هر چرخه خشک

ر بعد از چند بار انجام این چرخد. اگ می باشد به طور پیوسته می وشو سرعت چرخش در زمان شستبا سرعتی كه كمی بیشتر از 

در دستگاه توزیع نشود، دستگاه با سرعت كمتری خواهد چرخید و چنانچه بیش از حد نامتعادل  یكسانها به طور  لباسكار 

شود كه  توصیه می متعادل شدن البسه درون دستگاههت پردازد. ج سازی می كن به روند متعادل باشد، دستگاه به جای خشک

 های كوچک و بزرگ را با هم در دستگاه قرار دهید.  لباس

 

 دور ریختن

 بندی را دوباره بازیافت كرد. از قوانین محلی پیروی نمایید تا بتوان مواد بسته به هنگام دور ریختن مواد بسته بندی، 

 دارد كه وسایل برقی كهنه خانگی بیان می زائد درباره لوازم برقی و الكترونیكی EC/2012/96شماره اروپایی مصوبه  

بایست جداگانه جمع آوری شود  های عادی تفكیک نشده شهری دور انداخته شوند. این وسایل قدیمی می نباید با زباله

 "سطل زباله چرخ دار"و محیط زیست نداشته باشد و عالمت  یرد و اثر منفی بر سالمتی انسانتا بازیافت بهینه صورت گ

 .استجداگانه  به صورتلوازم برقی آوری  جمع مبنی برشما روی محصوالت یادآور مسئولیت 

 جهت دریافت هرگونه اطالعات در این زمینه با مقامات مسئول بازیافت در منطقه سكونت خود تماس بگیرید. 
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 شو و و شروع چرخه شست لباسشوییدستگاه  مشخصات

  رلنتصفحه ك

 

 
شود )قسمت مواد  یاستفاده م وشو شستهای مخصوص  فزودنیجهت ریختن مواد شوینده و ا: مواد شوینده كشوی مخزن

 .شوینده و البسه را مالحظه نمایید(

 : این دكمه را جهت خاموش یا روشن كردن دستگاه بفشارید. (On/Off) دكمه روشن/خاموش

 وشو را ببینید. های شست بخش چرخه: Push & Washدكمه 

در طول اجرای برنامه ولوم نباید  شود. ده مید نظر استفای موروشو شستبرای انتخاب برنامه : وشو شستولوم انتخاب برنامه 

 حركت داده شود.

مربوطه روی چراغ نمایشگر  انتخاب نمایید.برنامه مورد نظرتان را دكمه را فشار دهید تا : های نشانگر با چراغ های عملكرد دكمه

 شود.  صفحه نمایشگر روشن می

 گردد. وشوی سرد استفاده می یا برای چرخه شستدما  تنظیماین دكمه را جهت : آب دمایدكمه تنظیم 

 باشد.  كن مورد استفاده می مرحله خشکجهت تنظیم سرعت و یا حذف كامل   دكمه تنظیم سرعت خشک كن:

 افتد. ساعت به تاخیر می 5  شروع برنامه تا فشار دهیددكمه را  چنان چه این  :با تاخیردكمه شروع 

هنگامی كه دكمه برای بار چهارم فشار داده  دكمه را مداوماً فشار دهید تا چراغ مربوط به زمان تاخیری مورد نظر روشن شود.

 گردد. شود، گزینه شروع با تاخیر غیرفعال می

تواند تغییر یابد تا  ( فشار داده شود، زمان تاخیر تنها با كاهش آن میStart/Pauseكه دكمه شروع/توقف ) زمانیتوجه فرمایید 

 زمانی كه برنامه تنظیم شده شروع شود.

 ها قابل اجرا است. این گزینه در همه برنامه

چراغ رود.  وشوی در حال انجام به كار می شست برنامه: برای نشان دادن مرحله های نشانگر وشو با چراغ مرحله چرخه شست

 دهد كه اكنون برنامه در كدام مرحله است. روشن شده نشان می

 دهد. باز بودن درب را اطالع می: چراغ نشانگر قفل درب
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 رود. وشو به كار می های شست جهت شروع یا متوقف كردن برنامه: رهای نمایشگ با چراغ( Start/Pause)توقف دكمه شروع/

زند در حالی كه  وشو، این دكمه را فشار دهید. چراغ مربوطه با رنگ نارنجی چشمک می شست برنامهختن یک ابرای متوقف س

 ماند. اگر چراغ نشانگر قفل بودن درب  به صورت ثابت روشن باقی میوشوی در حال اجرا  چراغ نشانگر برنامه شست

 نمایید(.دقیقه صبر  3شود )حدود  میدرب باز خاموش شود، 

 ی متوقف شده، دكمه را دوباره فشار دهید. برای شروع مجدد برنامه

 

مجهز به  به همین دلیل  باشد، صرفه جویی در مصرف انرژی میجدید مطابق با قوانین   این دستگاه  :(Stand-By) استندبایحالت 

جهت خارج . شود شروع میبه طور اتوماتیک  دقیقه از فعال نبودن دستگاه  31ت باشد كه بعد از گذش بای میسیستم استند

كوتاه فشار دهید و منتظر باشید تا  مدترا به  (On/Offروشن/خاموش ) كار دستگاه دكمهبه از این حالت و شروع  شدن

 دستگاه شروع به كار نماید. 

 

 های نشانگر چراغ

 باشد: شرح ذیل میدهند. این اطالعات به  اطالعات مهمی را ارائه میهای نمایشگر  این چراغ

 

 شروع با تاخیر:

وشو شروع شد، چراغ نشانگر مربوطه با مدت زمان  اگر عملكرد شروع با تاخیر فعال شده باشد پس از این كه چرخه شست

 انتخاب شده چشمک می زند:

 
 خواهد زد:هنگامی كه زمان در حال سپری شدن است، تاخیر باقی مانده نشان داده خواهد شد و چراغ مربوطه چشمک 

 
 برنامه تنظیم شده هنگامی كه زمان تاخیری انتخاب شده به اتمام رسید شروع خواهد شد.

 

 وشو شست برنامههای نشانگر  چراغ

های نشانگر یک به یک روشن خواهند شد تا نشان دهند كدام  هنگامی كه برنامه مورد نظر انتخاب شد و شروع گردید، چراغ

 حال اجرا است:وشو در  مرحله از چرخه شست
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 های نشانگر مربوطه های عملكرد و چراغ دكمه

 روشن خواهد شد. مربوطههنگامی كه یک عملكرد انتخاب شد، چراغ نشانگر 

زند و آن  ریزی شده متناسب نباشد، چراغ نشانگر مربوطه چشمک می وشوی برنامه اگر عملكرد انتخاب شده با چرخه شست

 عملكرد فعال نخواهد شد.

شود و  صدای بوق شنیده می سهزند و  اگر گزینه مربوطه با گزینه قبلی انتخاب شده متناسب نباشد، چراغ نشانگر چشمک می

 و چراغ نشانگر مرتبط روشن خواهد گشت. تنها گزینه دوم فعال خواهد شد

 

 چراغ نشانگر قفل بودن درب 

شود تا از باز شدن آن جلوگیری به عمل آورد. اطمینان حاصل كنید  هنگامی كه چراغ نشانگر روشن شد، درب دستگاه قفل می

 دقیقه صبر نمایید(. 3قبل از باز كردن درب خاموش است )حداقل چراغ نشانگر 

چراغ ا فشار دهید، درب زمانی كه ( رStart/Pauseوشو، دكمه شروع/توقف ) برای باز كردن درب در حین اجرای برنامه شست

 گردد. نشانگر قفل بودن درب خاموش شد، باز می

 

 وشو شست برنامهشروع 

 ریزی سریع برنامه

 

. البسه را داخل مخزن بگذارید و اطمینان حاصل كنید كه از درب ماشین را باز نمایید :در داخل دستگاه گذاشتن البسه -1

 وشو بیشتر نباشد. جدول شستحداكثر حد مجاز نشان داده شده در 

گونه كه  كشوی مخزن مواد شوینده را بیرون بكشید و ماده شوینده را داخل بخش مربوطه آناضافه كردن ماده شوینده:  -2

 شوینده توضیح داده شده است بریزید. هدر قسمت ماد

 را برای شروع برنامه فشار دهید. Push & Washدكمه درب دستگاه را ببندید و  بستن درب: -3

 ریزی سنتی نحوه برنامه

های نشانگر برای چند ثانیه روشن  . همه چراغروشن كنید( On/Off)روشن/خاموش با استفاده از دكمه دستگاه را  -1

به آرامی ( Start/Pause)چراغ نمایشگر شروع/توقف ماند و  چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن باقی می شوند، سپس می

 و به رنگ سبز چشمک می زند.

 البسه را داخل دستگاه بگذارید و درب را ببندید. -2

 وشو را روی برنامه مورد نظر تنظیم كنید. شست برنامهولوم انتخاب  -3

 دمای مورد نظر را تنظیم كنید. -4

 كن را تنظیم نمایید. سرعت خشک -5

 .درون كشوی مواد شوینده بریزیدماده شوینده و مواد شوینده جانبی را  -5

 عملكرد مورد نظر را انتخاب نمایید. -0

شروع كنید و چراغ نشانگر مربوطه به حالت ثابت و به  (Start/Pauseوشو را با فشار دادن دكمه شروع/توقف ) چرخه شست -5

 (Start/Pauseنظیم شده، ماشین را با فشار دادن دكمه شروع/توقف )ماند. برای حذف برنامه ت رنگ سبز روشن باقی می

 متوقف كنید و یک برنامه جدید شروع نمایید.

روشن خواهد شد. هنگامی كه چراغ نشانگر قفل بودن درب  FINوشو چراغ نشانگر پایان برنامه  در پایان برنامه شست -5

دقیقه صبر كنید(. البسه را بیرون بیاورید و درب دستگاه را نیمه باز  3توانید درب را باز نمایید )حداقل  می خاموش شد

 .خاموش نمایید (On/Off)روشن/خاموش دستگاه را با دكمه بگذارید تا اطمینان حاصل كنید مخزن به درستی خشک شود. 
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 Push & Washبرنامه 

 روشن/خاموش وشو را در هنگام خاموش بودن دستگاه و بدون فشار دكمه  شست برنامهتوانید  با استفاده از این برنامه می

(On/Offاجرا نمایید ) اینكه این گزینه غیرفعال  باشد )مگر ای نمی به فشار هیچ دكمه كه ماشین روشن است نیاز و یا در موقعی

 . باشد(

دهنده فعال  روشن بودن چراغ نمایشگر نشاندارید.  فشار داده و نگه ثانیه 2جهت اجرای این برنامه، دكمه مربوطه را به مدت 

 31وشو در دمای  باشد زیرا شست می الیاف مصنوعیهای نخی و  وشو مناسب لباس باشد. این برنامه شست بودن این برنامه می

)مدت  باشد كیلوگرم می 4ه حداكثر میزان البس پذیرد. انجام میدر دقیقه دور  1211درجه سانتیگراد و با حداكثر سرعت 

 باشد(.  دقیقه می 51برنامه 

 

 نحوه كار این برنامه

 ( و درب دستگاه را ببندید.الیاف مصنوعیالبسه را درون ماشین قرار دهید )البسه نخی یا  .1

 ها را بریزید. مواد شوینده و افزودنی .2

شود. چراغ نمایشگر  می شروعثانیه، این برنامه  2به مدت  Push & Washداشتن دكمه  با فشار دادن و نگه .3

 شود( روشن می DOOR LOCKEDشود. )عالمت قفل درب  بوطه سبز شده و درب دستگاه قفل میمر

ال وشویی را اجرا نمایید هیچ گونه تغییراتی را در این برنامه در ح كه این گزینه فعال است، اگر برنامه شست : در مواقعیتوجه

 توانید اضافه نمایید. را نیز نمیدیگری ی  و هیچ گزینه توانید اعمال نمایید نمیاجرا 

را فشار دهید: اگر عالمت ( Start/Pause)بایست دكمه شروع/توقف  جهت باز كردن درب در حین اجرای برنامه اتوماتیک، می

را برای شروع مجدد  (Start/Pauseشروع/توقف )توانید درب را باز نمایید. دوباره دكمه  میدرب خاموش شد،  بودن قفل

 برنامه از جایی كه قطع شده بود، فشار دهید.

 شود.  روشن می ENDبعد از اینكه برنامه پایان یافت، چراغ نمایشگر پایان  .4
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 وشو های شست جدول برنامه
 

برنامه
 

ت
س

ش
ی 

ها
 

شو
و

 

 وشو های شست معرفی برنامه

ب 
ی آ

حداكثر دما

سانتیگراد(
(

 

ن
ک ك

ش
ت خ

سرع
حداكثر 

 

(
rp

m
) 

 مواد شوینده

ن )كیلوگرم(
حداكثر وز

 

سه
م الب

صد مقدار ن
در

 

میزان 

صرفه 

جویی 

انرژی 
)كیلووات 

 ساعت(

ت برنامه )دقیقه(
مد

 

ت
س

ش
و  

ی 
اولیهشو
 

ت
س

ش
 

شو
و

 

نرم كننده
سفید كننده 

 

 وشوی ویژه برنامه شست

 51 - - 4 - ● ● - 511 31 البسه ورزشی  1

 51 - - 5 - ● ● - 511 31 البسه تیره 2

 121 - - 5/3 - ● ● - 1111 51 ضد بو )نخی( 3

 115 - - 5/3 - ● ● - 1111 41 ضد بو )البسه نایلونی( 3

 51 - - 1 - ● ● - 1 31 البسه لطیف 4

 55 - - 2 - ● ● - 511 41 البسه پشمی: برای البسه پشمی، كشمیر .... 5

 111 - - 5/3 - ● ● - 1111 31 مسافرتی یک نفره، كوسن و غیرهلحاف  5

 215 50/2 53 5 - ● ● ● 1411 51 وشوی اولیه: البسه سفید بسیار كثیف البسه نخی با شست 0

5 
(: البسه سفید بسیار 1درجه ) 51وشوی ویژه در دمای  شست

 های مقاوم كثیف و رنگ

51 
)حدا

كثر 

09) 

1411 - ● ● - 5 53 35/1 155 

5 
(: البسه سفید كمی 2درجه ) 41وشوی ویژه در دمای  شست

 های حساس كثیف و رنگ
41 1411 - ● ● - 5 53 15/1 105 

 115 55/1 45 5/4 - ● ● - 511 51 های مقاوم البسه نایلونی: البسه بسیار كثیف با رنگ 11

 115 51/1 45 5/4 - ● ● - 511 41 های مقاوم (: البسه كمی كثیف با رنگ3البسه نایلونی ) 11

 111 52/1 53 5 - ● ● - 1411 41 البسه رنگی 11

 وشوی سریع و اقتصادی البسه  شست

12 
دقیقه: البسه سفید كمی كثیف یا  21نخی استاندارد در 

 های حساس رنگ
21 1411 - ● ● - 5 - - 155 

 21 - - 5/1 - ● ● - 511 21 دقیقه 21تازه كردن البسه  13

 51 - - 5 - ● ● - 1111 51 دقیقه 51وشوی سریع  شست 14

 وشوی جزئی شست

 55 - - 5 ● ● - - 1411 - وشو/سفیدكننده شست 

 25 - - 5 - - - - 1411 - كن + آبكشی خشک 

 

اساس باشد. مدت برنامه ذكر شده در این دفترچه تقریبی است و بر جهت راهنمایی می اطالعات مندرج در این جدول صرفاً

باشد. مدت زمان اصلی بستگی به میزان حرارت و فشار آب، میزان مواد شوینده، حجم و نوع البسه، برنامه  استاندارد می

 شوی انتخابی و موارد دیگر دارد. و شست
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 گر: جهت كلیه موسسات سنجش

 

درجه سانتیگراد تنظیم  06را با  8شو شماره و برنامه شست: آزمایش نمایید 2010/1061شو را مطابق با و برنامه شست -1

جویی در مصرف  ترین برنامه در راستای صرفه باشد كه مقرون به صرفه این برنامه مناسب جهت لباسهای كثیف نرمال می نمایید.

درجه قابل شستن باشند. ممكن است میزان  51هایی است كه در دمای  باشد. این برنامه مناسب جهت لباس آب و انرژی می

 اقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد .  درجه و

درجه سانتیگراد تنظیم  06را با  9شو شماره و برنامه شست :آزمایش نمایید 2010/1061شو را مطابق با و برنامه شست -2

جویی در  ترین برنامه در راستای صرفه صرفهباشد كه مقرون به  های نخی كثیف نرمال می این برنامه مناسب جهت لباسنمایید. 

 درجه قابل شستن باشند.    41هایی است كه در دمای  باشد. این برنامه مناسب جهت لباس مصرف آب و انرژی می

 جهت كلیه موسسات سنجش گر: 

 تنظیم نمایید 06را با درجه حرارت  9شوی شماره و شو برای البسه نخی: برنامه شستو طوالنی شست برنامه -1

 تنظیم نمایید. 06را با درجه حرارت  16شوی شماره و برای البسه نایلونی: برنامه شستشو و طوالنی شست برنامه -2

 

 تنظیمات دستی

 تنظیم دما

 وشو راببینید(. های شست وشو را تنظیم نمایید )جدول برنامه دكمه دما را فشار دهید تا دمای شست

دستگاه به صورت اتوماتیک از انتخاب دمایی كه  .وشوی سرد تنظیم شود دما ممكن است پایین بیاید یا حتی بر روی شست

 .آورد وشو باشد جلوگیری به عمل می باالتر از حد مجاز تنظیم شده برای هر چرخه شست

 گراد افزایش یابد. درجه سانتی 51تواند تا  دما میانتخاب شود،  5استثنا: اگر برنامه 

 

 كن تنظیم سرعت خشک

حداكثر سرعت  فشار دهید.كن برنامه انتخاب شده  را برای تنظیم سرعت خشک( Spin Speed) كن تنظیم سرعت خشک دكمه

 وشو به شرح زیر است: كن موجود برای هر برنامه شست خشک

 كن حداكثر سرعت خشک                 برنامه

 1411    نخیالبسه 

 511                  اف مصنوعییال

 511    پشمیالبسه 

دستگاه به صورت  حذف شود. تواند با انتخاب عالمت  كن می كن ممكن است كاهش داده شود یا عملكرد خشک سرعت خشک

 آورد. كن حداكثر برای هر برنامه باشد، جلوگیری به عمل می از انتخاب دور سرعتی كه باالتر از سرعت خشکاتوماتیک 

 

 عملكردها

را به دست نتایج دلخواه وشو  در هربار شستنماید تا  این ماشین لباسشویی كمک میموجود با متفاوت وشوی  شستعملكردهای 

 آورید. برای به دست آوردن این عملكردها، موارد زیر را انجام دهید:

 دكمه مربوط به عملكرد دلخواه را فشار دهید. -1

 شود. شود، عملكرد فعال می چراغ نشانگر مرتبط روشن میهنگامی كه  -2

سب با برنامه انتخاب شده این عملكرد خاص شاید متنادهد كه  سریعاً چشمک بزند، این چراغ پیغام مینكته: اگر چراغ نشانگر 

 نباشد.
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 زدایی لكهعملكرد 

تواند  های زیر می زدایی تنظیم كند. انواع لكه نه برنامه را برای لكهدهد تا به صورت بهی انتخاب نوع كثیفی اجازه می این گزینه با

 انتخاب شود:

 ها. ایجاد شده توسط مواد غذایی و نوشیدنیهای  كه: برای لغذا

 روغن و جوهر. های برای لكه :كار

 .های چمن ل و لكهبرای گِ :بیرون لباس 

 

 كند. بر طبق كثیفی انتخاب شده تغییر می! طول برنامه 

 باشد. قابل استفاده نمیو  14، 13، 12، 11، 0، 5، 5، 4، 3، 2، 1های شماره  ! این عملكرد با برنامه

 Fast Forwardعملكرد 

 21هایی كه بیش از  توانید زمان اجرای برنامه و تحت برخی شرایط، با فشار این دكمه می وشو شستدر طول مدت اجرای برنامه 

 511توان یک سیكل آبكشی كوتاه كه همراه با دور چرخشی با  كشند را كاهش دهید و در صورت لزوم نیز می دقیقه طول می

، ی تغییر دهید(. بعد از فشار دكمهتوانید در قسمت تنظیمات شخص یید. )میزان دور را میباشد، نیز اجرا نما میتر  دور یا پایین

جه در 41شوند. اگر میزان حرارت انتخاب شده مساوی با  چراغ نمایشگر مربوطه و نیز چراغ مرحله آبكشی با هم روشن می

تر شده تا  طوالنی Fast Forwardه در طول مرحله ابتدایی برنامه فشار داده شده باشد ، برنامه و یا این ك باشدسانتیگراد 

راغ نمایشگر پارچه آسیبی وارد نشود. در این مرحله، چ الیاف بتواند مواد شوینده را به خوبی حل نموده و پاك نماید تا به

ثابت روشن می ماند تا شرایط الزم ایجاد شود. اگر كمتر از وشو  شستزند در حالیكه چراغ نمایشگر  مرحله آبكشی چشمک می

 ماند.  انده باشد این گزینه غیر فعال میشو باقیمو دقیقه از برنامه شست 21

 استفاده شود.و  14، 13، 5، 5، 4، 2های  مطابق با برنامهتواند  نمیاین عملكرد ! 

 ( Easy Iron) عملكرد اتوكشی آسان

 برنامهكن را به منظور كاهش چروك تغییر دهید. در پایان  وشو و خشک عملكردهای شستتوانید  عملكرد، شما میبا انتخاب این 

و  (Easy Ironآسان ) اتوكشی های دهد و چراغ ای در مخزن انجام می های آهسته چرخششین لباسشویی وشو، ما شست

دكمه برای پایان دادن برنامه، . ماند به حالت ثابت روشن باقی می FINزنند و چراغ  چشمک می( Start/Pause)شروع/توقف 

 را فشار دهید. Easy Ironیا اتوكشی آسان ( Start/Pause) شروع/توقف

 استفاده شود.و  14، 13، 5، 3، 1های  تواند مطابق با برنامه نمیاین عملكرد ! 

 آبكشی اضافه 

شود. این عملكرد برای  تضمین می به نحو احسنیابد و پاك كردن ماده شوینده  میآبكشی افزایش با انتخاب این گزینه، كارآیی 

 های حساس مناسب است. پوست

 استفاده شود.و  14، 13 ،4، 2های  تواند مطابق با برنامه نمیاین عملكرد ! 
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 مواد شوینده و البسه 

 محفظه مواد شویندهكشوی 

به میزان صحیح مواد شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد از مواد شوینده نه تنها  وشو شستدر  بكسب نتیجه خو

البسه نمی شود، بلكه حتی ممكن است در دستگاه شما رسوب كرده و آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد باعث بهتر شسته شدن 

 نماید. 

 ف تولید می كند. ی دست استفاده نكنید چون بیش از حد كوشو شستاز مایع مخصوص  !

از پودر شوینده درجه  51در دمای باالی  وشو شستو نیز ی اولیه وشو شستهای نخی در مرحله  ی لباسوشو شستجهت  !

   استفاده نمایید. 

 بندی مواد شوینده استفاده نمایید.  های روی بسته از دستورالعمل !

 
 افزودنی مدنظرتان را مطابق موارد زیر، داخل آن بریزید.كشوی محفظه شوینده را باز كرده مواد شوینده و هر گونه 

 

   ی اولیه )پودر(:وشو شست: مواد شوینده مخصوص 1قسمت شماره 

 را برداشته باشید.  4قبل از ریختن مواد شوینده، چک كنید كه محفظه شماره 

 

   ی اصلی )پودر یا مایع(:وشو شست: مواد شوینده برای برنامه 2قسمت شماره 

. اگر قصد ریختن پودر ریخته شود Aبخش ون محفظه مربوطه در وشو شستمایع شوینده بایستی بالفاصله قبل از آغاز سیكل 

 ریخته شود. Bن بخش ودارید در

 

تا از شبكه داخل محفظه دقت نمایید نرم كننده را به حد كافی بریزید : : مواد افزودنی مانند نرم كننده و غیره3قسمت شماره 

 سر ریز نشود. 

 

 : سفید كننده0شماره  اضافی قسمت

 برنامه سفیدكننده 

در قسمت مركزی  maxاز حد تعیین شده در حین ریختن مواد سفیدكننده قرار دهید،  1را درون بخش  4بخش اضافی شماره 

 تجاوز ننمایید. 

 را تنظیم نمایید ریخته و برنامه  4مواد سفیدكننده را در بخش 

های رنگی و نایلونی  سفیدكننده مالیم جهت لباسد و جهت البسه سفید مقاوم استفاده شوبایست  سفید كننده قوی سنتی می !

 و پشمی استفاده شود. 
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 آماده كردن البسه

 البسه را به شرح زیر دسته بندی نمایید: 

 نوع پارچه با استفاده از عالمت روی برچسب لباس. -

 های سفید جدا نمایید.  های رنگی را از لباس لباس: لباسرنگ  -

 چک نمایید.  ها را  های آن های البسه را خالی و دكمه جیب 

ها در حالت  زن لباسكر شده در جدول زیر تجاوز نماید، این مقادیر مربوط به وبایست از مقادیر ذ ها نمی حجم لباس 

 .دباش خشک می

 

 وزن البسه شما چقدر است؟ 

 گرم 511تا  411ملحفه:  1

 گرم 211تا  151روبالشی:  1

 گرم 511تا  411رومیزی:  1

 گرم 1211تا  511حوله حمام:  1

 گرم 251تا  151حوله:  1

 

 :باشند ای كه نیازمند توجه ویژه می البسههای مختص  برنامه

 

 (1  )برنامه شماره ی البسه ورزشیوشو شستبرنامه 

شود بیش  جهت كسب بهترین نتیجه، توصیه میهای ورزشی كمی كثیف طراحی شده است.  لباسی وشو شستین برنامه جهت ا

 دهید.نرون دستگاه قرار دل مشخصات، البسه ذكر شده در جدواز حد مجاز 

 

 (2  )برنامه شماره تیرهی البسه وشو شستبرنامه 

باشد. جهت كسب بهترین  های تیره می كه باعث حفظ رنگ باشد ی البسه رنگی تیره مناسب میوشو شستجهت  2شماره برنامه 

 نتیجه از مایع لباسشویی در این برنامه استفاده نمایید. 

 

 (3  )برنامه شمارهی ضد بو وشو شستبرنامه 

. این ند، استفاده نماییدا گرفته)مانند دود سیگار، بوی عرق، غذا( ای كه بوی بد  ی البسهوشو شستجهت  3از برنامه شماره 

 برد.  با حفظ كیفیت پارچه، بوی بد لباس را از بین میبرنامه 

رجه سانتیگراد د 51درجه سانتیگراد و البسه نخی مقاوم در دمای  41ای بایست در دم ه نایلونی و یا با جنس متفاوت میالبس

 شسته شوند.

 

 (0  )برنامه شماره ی البسه لطیفوشو شستبرنامه 

ها را پشت و رو كرده و سپس  شود كه لباس . توصیه میاستفاده نمایید 4  لطیف از برنامه شماره های بسیار جهت شستن لباس

 جهت كسب بهترین نتیجه، از مواد شوینده مایع استفاده نمایید.  .داخل دستگاه قرار دهید
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 (5  )برنامه شمارهی البسه پشمی وشو شستبرنامه 

آزمایش و تایید شده است، كه بدین معنی است كه هر نوع البسه  WoolMarkاین برنامه مخصوص البسه پشمی توسط كمپانی 

بشویید. با استفاده از این برنامه، این دستگاه توان در  ی با دست نیز دارند را میوشو شستهایی كه عالمت  پشمی حتی لباس

 خودتان را به دستگاه سپرده و مطمئن باشید كه حفظ كیفیت آن تضمین شده است. یبا خیال راحت البسه پشم

 
 .باشد گواهی استاندارد می WoolMarkدر انگلستان، هنگ كنگ و هند گواهی 

 

 (0  ی لحاف )برنامه شمارهوشو شستبرنامه 

توانید از برنامه  ، میرهای حاوی پَ كاپشنكیلوگرم بیشتر باشد(، كوسن یا  5/3)وزن آن نباید از ی یک لحاف وشو شستجهت 

شده است، درون  در تصویر زیر نشان داده را همانطور كهو یا كاپشن پر لحاف شود  توصیه میاستفاده نمایید.  5شماره 

از مواد شوینده مایع شود  جهت كسب بهترین نتیجه، توصیه میاستفاده شود.  مخزناز فضای  4/3دستگاه قرار دهید تا نهایتا 

 استفاده نموده و درون كشوی محفظه مواد شوینده قرار دهید. 

 

 
 

 (11  )برنامه شماره اقالم رنگیی وشو شستبرنامه 

 باشد.   ها می برنامه حفظ رنگ لباسمزیت این استفاده نمایید.  11های با رنگ روشن از برنامه شماره  لباسی وشو شستجهت 

 

 (12  )برنامه شماره درجه سانتیگراد 26البسه نخی در ی وشو شستبرنامه 

شود كه قابل مقایسه با باشد. بهترین نتیجه در دمای سرد كسب میاین برنامه مناسب جهت البسه نخی بسیار كثیف می

 دهد.شود كه نتیجه مناسبی را ارائه می های متفاوت اجرا میباشد كه با سرعتدرجه سانتیگراد می 41در  وشو شست

 

 (13  دقیقه( )برنامه شماره 26تازه كردن البسه )برنامه 

دقیقه به  21باشد. این برنامه فقط هایی با كثیفی كم در چند دقیقه می وشوی لباس این برنامه مناسب برای تازه كردن و شست

انواع وشوی  تواند برای شست جویی خواهد كرد. این برنامه می طول خواهد انجامید، بنابراین در مصرف زمان و انرژی صرفه

 كیلوگرم استفاده شود. 5/1مختلفی از پارچه با یكدیگر )به جز پشم و ابریشم( با حداكثر وزن 

 

 (10  )برنامه شماره ی سریعوشو شستبرنامه 

مربوطه  دكمهبا فشار باشد. ساعت متغیر می 1دقیقه تا  5باشد كه مدت آن از ی سریع میوشو شستاین برنامه مناسب جهت  

 ( را انتخاب نمایید. وشو شستساعت ) 1(، وشو شستای ) دقیقه 31احیا كردن(، دقیقه ) 5های  توانید یكی از گزینهمی

توصیه می شود در حین اجرای این برنامه  را احیا و تازه نماید: تواند البسه میفقط ، كنندهای با استفاده از نرم دقیقه 5برنامه 

 هیچ گونه مواد شوینده به داخل دستگاه اضافه ننمایید. 
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كیلوگرم در  3درجه سانتیگراد و با حداكثر حجم  31در ی البسه كمی كثیف وشو شستجهت ای دقیقه 31ی وشو شستبرنامه 

جویی در زمان كه باعث صرفهكشد دقیقه طول می 31فقط : این برنامه )به غیر از البسه پشمی و ابریشمی( باشدمیكوتاه زمانی 

درجه  51نسبی در دمای  كثیفیبا البسه نخی ی وشو شستمناسب جهت ساعته  1 یوشو شستبرنامه شود. و انرژی می

 سانتیگراد می باشد. 

 درجه سانتیگراد كاهش دهید.  41شود میزان حرارت را تا  ، توصیه میمخلوطجهت البسه نایلونی یا البسه 

 

 خطارفع 

لطفا موارد زیر را بررسی نمایید شاید خودتان بتوانید  كرد، قبل از تماس با تكنسین، شما بدرستی كار نمی لباسشوییچنانچه 

 مشكل را حل نمایید:

 علت خطا

 روشن نمی شود. دستگاه
 مشكل دارد.باشد یا دوشاخه  دوشاخه برق در پریز نمی 

 برق قطع است. 

 .شروع نمی شود وشو شست برنامه

 .درب دستگاه به خوبی بسته نشده است 

 .اید را فشار نداده( On/Off) دكمه روشن/خاموش 

 .اید را فشار نداده (Start/Pauseشروع/توقف ) دكمه 

 شیر آب باز نیست. 

 .شده استبرنامه شروع با تاخیر تنظیم  

. وارد دستگاه نمی شود وشو شستآب جهت 

وشو  شست برنامهچراغ نشانگر برای اولین 

 زند. سریعاً چشمک می

 .شیلنگ ورودی آب به شیر وصل نیست 

 .و یا مسدود شده است خورده شیلنگ تا 

 شیر آب باز نیست. 

 .آب قطع است 

 .فشار آب خیلی كم است 

 فشار داده نشده است.( Start/Pause) دكمه شروع/توقف 

و آب را  كرده دستگاه به طور پیوسته آبگیری

 .تخلیه می كند

سانتیمتری سطح زمین نصب  111و  55در ارتفاعی بین شیلنگ تخلیه  

 نشده است. 

 .درون آب تخلیه شده قرار گرفته استتخلیه سر آزاد شیلنگ  

كه  دارای لوله هواكش نیست. اگر مشكل بعد از اینكشی فاضالب  لوله 

های فوق را انجام دادید برطرف نشد، شیر آب را ببندید، دستگاه  بررسی

را خاموش كرده و جهت كسب اطالعات با خدمات طالیی نیكان تماس 

قرار دارد، ممكن است اگر واحد مسكونی شما در طبقات باال بگیرید. 

كه باعث شوند ماشین  تخلیه آب وجود داشته باشد یمشكالتی برا

برای حل مشكل باید با آبگیری و تخلیه نماید.  دائماًلباسشویی 

گاهی كه در زمینه تاسیسات ساختمان فعالیت می كند تماس شوفر

   بگیرید. 
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 كند. خشک نمیكند و یا  دستگاه آبكشی نمی

ها  نیست، بعضی از برنامهی انتخاب شده شامل آبكشی وشو شستبرنامه  

 باشند. آبكشی می مرحلهنیازمند تنظیم دستی 

 شیلنگ تخلیه مسدود شده است. 

 لوله فاضالب مسدود شده است.  

رزش لكن  دستگاه در طول مرحله خشک

 زیادی دارد. 

ی دستگاه به نحو مناسبی در طول وشو شستهای نگهدارنده مخزن  پیچ 

 مرحله نصب، باز نشده است.

 .ماشین لباسشویی تراز نیست 

 است.ماشین لباسشویی با كابینت یا دیوار درتماس  

 .دستگاه لباسشویی نشت آب دارد

 شیلنگ ورودی آب به درستی نصب نشده است. 

 محفظه مواد شوینده مسدود شده است. 

 شیلنگ تخلیه آب به درستی نصب نشده است. 

ها و شروع/توقف  برنامههای  چراغ

(Start/Pause پشت سر هم چشمک )

 .زنند می

 1دستگاه را خاموش نموده و از برق بیرون بكشید، به  مدت تقریبا  

 آنرا روشن نمایید مجدداًدقیقه صبر نموده و سپس 

 گیرید. بنیكان تماس طالیی اگر مشكل همچنان وجود داشت، با خدمات 

بیش از حد  وشو شستدر زمان اجرای برنامه 

 كف تولید می شود. 

مناسب ماشین لباسشویی نیست  ای كه استفاده شده مواد شوینده 

یا  "مخصوص ماشین لباسشویی" روی آن نوشته شده باشدبایست  می)

 ("ی با دست و لباسشوییوشو شستمخصوص "

 .مواد شوینده بیش از حد در دستگاه ریخته شده است 

 را فشار دهید.  Push & Washدكمه مربوطه دستگاه را خاموش نموده و   گردد. فعال نمی Push & Washبرنامه 

زودتر از موعد به پایان رسیده  یبرنامه خیل

 .است

 .فعال است Fast Forwardگزینه  

 

 خدمات پس از فروش

 :طالیی نیكانقبل از تماس با خدمات 

 به رفع مشكل خواهید بود.بررسی نمایید كه آیا خودتان قادر  

 را دوباره شروع نمایید شاید مشكل حل شده باشد. وشو شستبرنامه  

 برای ارائه خدمات گارانتی تماس حاصل نمایید. خدمات طالیی نیكانموفق به حل مشكل نشدید با  اگر 

 اطالعات زیر را در دست داشته باشید:  تماس با سرویس خدمات،قبل از 

 نوع مشكل 

 (Mod)مدل دستگاه  

 (S/N)شماره سریال دستگاه  

وی دستگاه پس از باز كردن درب همچنین در قسمت جل .توانید بیابید مشخصات فنی دستگاه می برچسبروی این اطالعات را 

  مالحظه نمایید.این اطالعات را توانید  می


