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RPD 11657 D :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
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! دفترچــه راهنمــا را جهــت اســتفاده های آینــده در مکانــی ایمــن نگهــداری نماییــد. در 
ــی آن حتمــا دفترچــه راهنمــا  ــال و جابجای ــا انتق صــورت فــروش ماشــین لباسشــویی ی
را بــه کاربــر جدیــد تحویــل دهیــد تــا بــا عملکــرد و مشــخصات دســتگاه آشــنا شــود. 
ــه دقــت مطالعــه نماییــد: ایــن دفترچــه راهنمــا حــاوی اطالعــات  ! دســتورالعمل ها را ب

ــاره نصــب و عملکــرد ایمــن دســتگاه می باشــد.  بســیار مهمــی درب
بازکردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته بندی
۱. ماشین لباسشویی را از بسته بندی آن خارج نمایید.

ــورت  ــد. در ص ــده باش ــیب ندی ــتگاه آس ــی دس ــگام جابجای ــه هن ــد ک ــی نمایی ۲. بررس
ــد.  ــاس بگیری ــنده تم ــا فروش ــد و ب ــب نکنی ــیب دیدگی آن را نص ــاهده آس مش

نصب دستگاه

ــان  ــه در زم ــوص ) ک ــچ مخص ــدد پی ــار ع ۳. چه
ــا  ــتیکی ب ــر الس ــد( و واش ــرد دارن ــی کارب جابجای
بــوش مربوطــه کــه در پشــت ماشــین لباسشــویی 
قــرار دارنــد را برداریــد. )تصویــر را مالحظــه 

ــد(. نمایی

۴. با استفاده از درپوش های پالستیکی موجود، سوراخ ها را ببندید. 
۵. تمــام قطعــات را در مکانــی ایمــن قــرار دهیــد: جهــت انتقــال ماشــین لباسشــویی بــه 

مــکان دیگــر بــه آنهــا نیــاز خواهیــد داشــت.
! اجزای بسته بندی نباید در دسترس کودکان قرار گیرند. 

تراز کردن دستگاه
ــوار،  ــه دی ــه دادن ب ــدون تکی ــم ب ــاف و محک ــطحی ص ــویی را روی س ــین لباسش ۱. ماش

ــا وســایل دیگــر نصــب نماییــد.  کابینــت ی
ــم  ــل تنظی ــای قاب ــه ه ــردن پای ــته ک ــاز و بس ــا ب ــد ب ــی باش ــطح نم ــن مس ــر زمی ۲. اگ
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ماشــین کــه در جلــوی دســتگاه قــرار دارنــد آن را 
تــراز نماییــد )تصویــر را مالحظــه نماییــد(. توجــه 
ــا حــدی تــراز  داشــته باشــید کــه دســتگاه بایــد ت
ــتر  ــه بیش ــیب آن از ۲ درج ــه ش ــه زاوی ــد ک باش

نباشــد. 
تــراز کــردن درســت ماشــین لباسشــویی در 

ــاد و حرکــت دســتگاه در  ــرزش، صــدای زی ــع از ل ــات آن شــده و مان ــن باعــث ثب زمی
حیــن کار مــی شــود. اگــر دســتگاه را روی فــرش یــا موکــت قــرار داده ایــد، پایه هــای 
ــر آن  ــوا در زی ــه ه ــت تهوی ــی جه ــای کاف ــه فض ــد ک ــم نمایی ــه ای تنظی ــه گون آن را ب

ــد.  ــته باش ــود داش وج
اتصاالت آب و برق دستگاه
نصب شیلنگ ورودی آب

ــا پیــچ کــردن آن بــه شــیر آب  ۱. شــیلنگ آب را ب
ســرد بــا اســتفاده از رزوه ¾ گاز وصــل کنیــد 
)تصویــر را مالحظــه نماییــد(. قبــل از وصــل کــردن، 
ــال  ــا کام ــد ت ــان یاب ــه جری ــد آب آزادان ــازه دهی اج

صــاف و شــفاف گــردد.

۲. شــیلنگ ورودی آب را بــا پیچانــدن بــه ورودی 
آب دســتگاه کــه در بــاالی ســمت راســت قســمت 
نماییــد  متصــل  دارد  وجــود  دســتگاه  پشــت 

ــد(. ــه کنی ــر را مالحظ )تصوی
ــچ  ــیلنگ ورودی آب پی ــه ش ــوید ک ــن ش ۳. مطمئ

ــا خــم نشــده اســت.  نخــورده ی
! فشــار آب بایــد بــا مقادیــر نشــان داده در جــدول 



6

W
A

S
H

IN
G

 M
A

C
H

IN
E

مشــخصات فنــی مطابــق باشــد. )صفحــه بعــد را مالحظــه نمایید(
! اگر طول شیلنگ ورودی آب کافی نیست، با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 

! هرگز از شیلنگ های دست دوم و کهنه استفاده نکنید. 
از شیلنگ ورودی آب که همراه با دستگاه عرضه شده است استفاده نمایید. 

وصل کردن شیلنگ تخلیه
ــه  ــه لول ــردن ب ــم ک ــدون خ ــه را ب ــیلنگ تخلی ش
در  کــه  دیــواری  فاضــالب  لولــه  یــا  فاضــالب 
ارتفاعــی بیــن ۶۵ تــا ۱۰۰ ســانتی متر از زمیــن 

قــرار دارد متصــل نماییــد. 

اگــر شــیلنگ را در لبــه ســینک، دستشــویی یــا 
ــه  ــت ب ــم داک ــال محک ــد از اتص ــرار داده ای وان ق
شــیر اطمینــان حاصــل نماییــد )تصویــر را مالحظــه 
ــگام  ــه هن ــد ب ــیلنگ نبای ــای آزاد ش ــد( انته نمایی

ــرد. ــرار گی ــه درون آب ق تخلی

ــرورت  ــورت ض ــود. در ص ــه نمی ش ــی توصی ــط و اضاف ــیلنگ های راب ــتفاده از ش ! اس
قطــر شــیلنگ اضافــی بایــد دقیقــا برابــر شــیلنگ اصلــی بــوده و طــول آن نبایــد از ۱۵۰ 

ســانتیمتر بیشــتر باشــد. 
نصب برق دستگاه

پیش از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
• پریز برق دارای اتصال ارت بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار باشد. 

• پریــز بــرق بایــد قــادر بــه تحمــل حداکثــر تــوان مصرفــی دســتگاه منــدرج در جــدول 
مشــخصات فنی باشــد.
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• ولتــاژ بــرق بایــد در محــدوده مقادیــر مشــخص شــده در جــدول مشــخصات فنــی 
قــرار داشــته باشــد.

ــن  ــر ای ــد. در غی ــب باش ــویی متناس ــین لباسش ــاخه ماش ــا دوش ــد ب ــرق بای ــز ب • پری
ــد. ــض نمایی ــاخه را تعوی ــا دوش ــز ی ــورت، پری ص

• ماشــین لباسشــویی را در محیط هــای بیــرون حتــی فضاهــای سرپوشــیده قــرار 
ندهیــد. قــرار گرفتــن دســتگاه در معــرض عوامــل جــوی ماننــد بــاران و طوفــان بســیار 

خطــر نــاک اســت. 
• پس از نصب دستگاه، دوشاخه برق باید در دسترس قرار گیرد. 

• از چندراهی یا سیم رابط استفاده نکنید.
• کابل برق نباید خم شده یا تحت فشار قرار گیرد. 

• جهت تعویض کابل برق حتما با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.
ــیب  ها و  ــر آس ــئولیتی در براب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی ــدار! خدم  هش

ــت. ــد داش ــده نخواه ــر عه ــتانداردها ب ــت اس ــدم رعای ــی از ع ــارات ناش خس
اولین برنامه شستشو 

ــتگاه را  ــه، دس ــن مرتب ــرای اولی ــتفاده از آن ب ــش از اس ــتگاه و پی ــب دس ــس از نص پ
ــز کــردن  ــا برنامــه Auto Clean )تمی ــاس ب ــدون لب ــا مــواد شــوینده و ب ــه ب ــک مرتب ی
خــودکار( روشــن نماییــد. )بخــش "تمیــز کــردن ماشــین لباسشــویی" را مالحظــه کنیــد.(

مشخصات فنی
RPD 11657Dمدل

ابعاد  
عرض ۵۹.۵ سانتی متر
ارتفاع ۸۵ سانتی متر
عمق ۶۰.۵ سانتی متر

از ۱ تا ۱۱ کیلوگرمظرفیت

لطفا به برچسب مشخصات فنی روی اتصاالت الکتریکی
دستگاه مراجعه نمایید.
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مشخصات فنی
تا ۱۶۰۰ دور در دقیقهسرعت خشک کن

آزمایش برنامه های شستشو مطابق با 
مصوبه ۱۰۶۱/۲۰۱۰ و ۱۰۱۵/۲۰۱۰

برنامه شماره ۹:
شستشوی اقتصادی البسه نخی  

۶۰ درجه سانتیگراد
برنامه شماره ۹:

شستشوی اقتصادی البسه نخی 
 ۴۰ درجه سانتیگراد

این دستگاه مطابق با استانداردهای 
اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد:
- EMC- 2014/30/EU )سازگاری 

الکترومغناطیسی(
- LVD-2014/35/EU )ولتاژ پایین(

)WEEE( 2012/19/ EU -

مراقبت و نگهداری از دستگاه

قطع جریان آب و برق دستگاه 
ــن کار  ــد. ای ــیر آب را ببندی ــتگاه ش ــتفاده از دس ــه اس ــر مرتب ــس از ه ــت پ ــر اس • بهت
ــد. ــری می کن ــتی آب جلوگی ــویی و نش ــتم آب ماشــین لباسش ــدن سیس ــوده ش از فرس

• همیشه هنگام تمیز کردن یا تعمیرات دستگاه، دوشاخه آن را از برق جدا نمایید. 
• در زمان خالی بودن منزل حتما شیر آب ورودی را ببندید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی
ــا یــک دســتمال نــرم  • بخش هــای بیرونــی و قطعــات الســتیکی دســتگاه را می توانیــد ب
ــاینده  ــواد س ــا و م ــد. از حالل ه ــز نمایی ــون تمی ــرم و صاب ــا آب ول ــده ب ــوب ش مرط

اســتفاده نکنیــد.
• ماشــین لباسشــویی دارای برنامــه “Auto Clean” )تمیــز کننــده خــودکار( جهــت تمیــز 
ــن برنامــه  نمــودن قســمت های داخلــی می باشــد کــه می بایســت زمــان اســتفاده از ای
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مخــزن خالــی از البســه باشــد. 
جهــت حداکثــر تاثیــر و عملکــرد، می توانیــد از مــواد شــوینده ) بــه میــزان ۱۰ درصــد 
از میــزان مــواد شــوینده اســتفاده شــده جهــت البســه کمــی کثیــف( یــا مــواد شــوینده 
کمکــی مخصــوص تمیــز کــردن لباسشــویی اســتفاده نماییــد. توصیــه می شــود پــس از 

۴۰ برنامــه شستشــو، برنامــه تمیز کننــده را اجــرا نماییــد. 
ــه  ــته و دکم ــه داش ــه نگ ــر( را ۵ ثانی ــه )تصوی ــه دکم ــن برنام ــردن ای ــال ک ــت فع جه
شــروع/توقف )Start/Pause( را جهــت شــروع بــه کار فشــار دهیــد ایــن برنامــه تقریبــا 

ــد.   ــول می انجام ــه ط ــه ب ۷۰ دقیق
تمیز کردن کشوی مواد شوینده

مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی
• بــرای جلوگیــری از بــوی ناخوشــایند در دســتگاه، همیشــه پــس از اتمــام شستشــو درب 

ماشــین لباسشــویی را نیمــه بــاز بگذارید.
تمیز کردن پمپ تخلیه

ماشــین لباسشــویی مجهــز بــه یــک پمــپ تخلیــه مــی باشــد کــه نیــازی بــه تمیــز کــردن 
ــا دکمــه( ممکــن اســت  ــد ســکه ی ــات، اجســام کوچــک )مانن ــدارد. گاهــی اوق دســتی ن
ــرار  ــر دســتگاه ق ــده از پمــپ کــه در بخــش زی درون محفظــه ورودی محافظــت کنن

دارد بیفتــد. 
! اطمینــان حاصــل نماییــد کــه برنامــه در حــال اجــرا بــه پایــان رســیده و ســپس دســتگاه 

را از بــرق جــدا نماییــد.

کشــوی مخــزن مــواد شــوینده را بــه ســمت بــاال 
ــر را  ــید )تصوی ــرون بکش ــمت بی ــه س ــپس ب و س

مالحظــه نماییــد(
کشــو را زیــر شــیر آب بشــویید. ایــن کار را 

هرچنــد وقــت یکبــار انجــام دهیــد. 
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جهت دسترسی به محفظه ورودی: 
ــش  ــتی، پوش ــچ گوش ــک پی ــتفاده از ی ــا اس ۱. ب
ــر  ــد. )تصوی ــارج نمایی ــتگاه را خ ــی دس ــل پایین پن

ــد( ــه نمایی را مالحظ

۲. درپــوش را خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت 
بچرخانیــد )تصویــر را مالحظــه نماییــد(: ممکــن 
اســت کمــی آب از آن بیــرون بریــزد کــه کامــال 

طبیعــی اســت.

 ۳. داخل آن را کامال تمیز نمایید.
۴. درپوش را در جای خود قرار داده و جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

ــتگاه  ــه درون دس ــار آن ب ــش از فش ــرار داده و پی ــود ق ــای خ ــدد در ج ــل را مج ۵. پن
ــند. ــاده باش ــا افت ــتی ج ــه درس ــا ب ــه قالب ه ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین

بررسی شیلنگ ورودی آب
شــیلنگ ورودی آب را حداقــل یــک مرتبــه در ســال بررســی نماییــد. در صــورت وجــود 
ــد: زمــان اجــرای  ــض نمایی ــه ســرعت تعوی ــد آن را ب ــرک، بای ــا ت ــه شــکاف ی هــر گون
برنامــه هــای شستشــو، فشــار آب خیلــی زیــاد بــوده و شــیلنگ تــرک خــورده ممکــن 

اســت بــه آســانی پــاره شــود. 
! هرگز از شیلنگ های دست دوم استفاده نکنید.
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نکات و موارد ایمنی
! ایــن محصــول بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی ایمنــی طراحــی و ســاخته شــده 
ــت  ــه دق ــد ب ــده و بای ــه ش ــما ارائ ــی ش ــظ ایمن ــور حف ــه منظ ــر ب ــات زی ــت. اطالع اس

بررســی گــردد.
ایمنی کلی

• این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. 
• ایــن دســتگاه نبایــد توســط کــودکان و افــرادی بــا ناتوانــی فیزیکــی، حســی یــا ذهنــی 
یــا افــراد فاقــد تجربــه و دانــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. کــودکان نبایــد بــا دســتگاه 
ــد  ــود نبای ــام می ش ــر انج ــط کارب ــه توس ــی ک ــردن و تعمیرات ــز ک ــد. تمی ــازی نماین ب

توســط کــودکان و بــدون نظــارت انجــام گیــرد.
• هرگز با پای برهنه یا دست و پای مرطوب دستگاه را لمس نکنید. 

• هنــگام جــدا کــردن دوشــاخه دســتگاه از پریــز بــرق بــه هیــچ وجــه ســیم را نکشــید، دو 
شــاخه را گرفتــه و از پریــز جــدا نماییــد.

• هنگامیکه دستگاه در حال کار می باشد، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.
• از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری نمایید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد. 

• هرگــز درب دســتگاه را بــا فشــار بــاز نکنیــد، ایــن کار باعــث آســیب بــه عملکــرد قفــل 
ایمنــی کــه جهــت جلوگیــری از بــاز شــدن اتفاقــی درب دســتگاه طراحــی شــده اســت، 

می گــردد. 
• اگــر ماشــین لباسشــویی بــه خوبــی کار نمی کنــد، تحــت هیــچ شــرایطی جهــت تعمیــر 

شــخصا بــه بخــش هــای داخلــی آن دســت نزنیــد. 
• هنگام روشن بودن دستگاه کودکان را از دستگاه دور نگه دارید. 

• ممکن است درب ماشین لباسشویی در حین کار داغ شود.
• اگــر می خواهیــد ماشــین لباسشــویی را جابه  جــا نماییــد بایــد توســط دو یــا ســه نفــر 
و بــا دقــت ایــن کار انجــام گیــرد. بــه دلیــل ســنگین بــودن دســتگاه، هرگــز ســعی نکنیــد 

ایــن کار را بــه تنهایــی انجــام دهیــد. 
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• پیــش از قــرار دادن البســه درون ماشــین لباسشــویی، از خالــی بــودن مخــزن اطمینــان 
ــل نمایید.  حاص

دور انداختن
ــوان  ــا بت ــد ت ــروی نمایی ــی پی ــن محل ــن اجــزای بســته بندی، از قوانی ــگام دور ریخت • هن

آن هــا را بازیافــت نمــود. 
ــوان  ــی )WEEE( عن ــی و الکترونیک ــوازم برق ــاره ل ــی EU/2012/19 درب ــون اروپای • قان
ــک نشــده  ــا زباله هــای عــادی تفکی ــد ب ــی قدیمــی خانگــی نبای ــوازم برق ــه ل ــد ک می کن
ــورت  ــه ص ــد ب ــی بای ــوازم قدیم ــه، ل ــت بهین ــت بازیاف ــود. جه ــه ش ــهری دور ریخت ش
ــر ســالمت انســان و  ــا اثــری منفــی ب ــد ت ــه جمــع آوری شــده و بازیافــت گردن جداگان
ــدر   ــا ضرب ــه چــرخ دار" همــراه ب محیــط زیســت نداشــته باشــد. عالمــت " ســطل زبال
ــوازم برقــی  ــر جمــع آوری ل ــادآور مســئولیت شــما مبنــی ب موجــود در محصــوالت ی

ــد.  ــا می باش ــک آنه ــه و تفکی ــورت جداگان ــه ص ب
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شهرداری محل سکونت خود تماس حاصل نمایید.

باز کردن دستی درب دستگاه 
اگــر بــه دلیــل قطــع  شــدن بــرق بــاز کــردن درب غیــر ممکــن شــده و مــی خواهیــد 

البســه را از ماشــین خــارج نماییــد، مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:

۱. دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
۲. قبــل از بــاز کــردن درب بررســی نماییــد کــه 
میــزان آب درون مخــزن از لبــه درب دســتگاه 
پایین تــر باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت، بــا 
اســتفاده از شــیلنگ تخلیــه، آب اضافــی را خــارج 
نمــوده و آن را در ســطلی هماننــد تصویــر 

ــد. قــرار دهی
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ــل  ــتی کاور پن ــچ گوش ــک پی ــتفاده از ی ــا اس ۳. ب
را از قســمت پاییــن جلــوی ماشــین لباسشــویی 

ــد(. ــه نمایی ــر را مالحظ ــد )تصوی برداری

۴. زبانــه پالســتیکی را هماننــد تصویــر به ســمت 
ــتیکی  ــده پالس ــار نگهدارن ــا خ ــید ت ــرون بکش بی
آزاد شــود. آن را بــه پاییــن کشــیده و همزمــان 

درب را بــاز نماییــد. 

ــاره در جــای خــود قــرار دهیــد.  ۵. پنــل را دوب
پیــش از هــل دادن آن درون دســتگاه بررســی 
نماییــد کــه قالب هــا بــه درســتی در جــای خــود 

قــرار گرفتــه باشــند.
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معرفی ماشین لباسشویی 

صفحه کنترل

دکمه روشن /خاموش
)ON/OFF(  

دکمه شروع/ 
توقف 

 )Start/Pause(
و چراغ نشانگر 

دکمه 
قفل 

کودک

دکمه 
شروع

 با 
تاخیر

دکمه 
تنظیم 

خشک کن

دکمه 
انتخاب
 دما

دکمه 
تمیز 
کننده 
خودکار

ولوم 
انتخاب 
برنامه 
شستشو

کشوی 
مواد 

شوینده

کلید 
برنامه

دکمه
 عملکردها

دکمه آبکشی 
اضافی

دکمه شستشو با 
فشار مستقیم

ــوص  ــی مخص ــواد کمک ــوینده و م ــواد ش ــن م ــت ریخت ــوینده: جه ــواد ش ــوی م کش
ــد.  ــه نمایی ــه"( را مالحظ ــوینده و البس ــواد ش ــش "م ــود )بخ ــتفاده می ش ــو اس شستش
کلیــد توضیــح برنامه هــا: ایــن کلیــد تمــام برنامه هایــی کــه می تواننــد بــا یکدیگــر فعــال 
ــه  ــری و نحــوه اســتفاده از محفظــه جداگان ــک راهنمــای تصوی ــه همــراه ی شــوند را ب

ــد.  ــان می ده نش
ــا روشــن کــردن دســتگاه  دکمــه روشــن/ خامــوش )ON/OFF(  : جهــت خامــوش ی
ایــن دکمــه را فشــار دهیــد. چــراغ نشــانگر شــروع/ توقــف بــا رنــگ ســبز بــه آرامــی 
ــوش  ــرای خام ــت. ب ــده اس ــن ش ــین روش ــه ماش ــد ک ــان می ده ــمک زده و نش چش
کــردن دســتگاه در زمــان شستشــو، ایــن دکمــه را بــه مــدت ۳ ثانیــه نگــه داریــد. اگــر 
دکمــه را کوتــاه فشــار دهیــد یــا بــه صــورت تصادفــی دســتتان بــه ایــن دکمــه برخــورد 

کنــد ماشــین خامــوش نمــی شــود.
اگر در زمان چرخه شستشو ماشین خاموش شود، برنامه شستشو لغو خواهد شد. 

ــه هــای شستشــوی مــورد نظــر  ــم برنام ــرای تنظی ــوم انتخــاب برنامــه شستشــو: ب ول
ــد( ــه هــای شستشــو را مالحظــه نمایی اســتفاده مــی شــود. )جــدول برنام
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ــرد مــورد نظــر را انتخــاب  ــوان عملک ــن دکمــه مــی ت ــا فشــار ای ــا: ب دکمــه عملکرده
ــود. ــن می ش ــگر روش ــه نمایش ــه در صفح ــانگر مربوط ــراغ نش ــد. چ نمایی

ــن  ــی ای ــمت های داخل ــردن قس ــز ک ــت تمی ــودکار: جه ــده خ ــرد تمیزکنن ــه عملک دکم
دکمــه را فشــار دهیــد )بخــش " تمیــز کــردن ماشــین لباسشــویی" را مالحظــه نماییــد( .

ــه را  ــه مربوط ــرد دکم ــن عملک ــاب ای ــرای انتخ ــتقیم: ب ــار مس ــا فش ــو ب ــه شستش دکم
ــد. ــار دهی فش

دکمه آبکشی اضافی  : برای انتخاب نوع آبکشی مورد نظر این دکمه را فشار دهید.
ــه  ــل مرحل ــذف کام ــا ح ــرعت و ی ــم س ــت تنظی ــک کن  : جه ــم خش ــه تنظی دکم

خشــک کن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
دکمــه تنظیــم دمــا  : ایــن دکمــه جهــت تنظیــم دمــا اســتفاده می گــردد. مقادیــر در 

ــوند. ــان داده می ش ــگر نش نمایش
دکمــه قفــل صفحــه کلیــد  : بــرای فعــال کــردن قفــل صفحــه کنتــرل، ایــن دکمــه 
را حــدود ۲ ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد. هنگامیکــه عالمــت )KEY LOCK ON( روشــن 
 .))on/off( ــه جــز دکمــه روشــن/ خامــوش ــرل قفــل شــده اســت )ب شــد، صفحــه کنت
ایــن حالــت جهــت جلوگیــری از تغییــر تصادفــی برنامه هــای شستشــو، بــه خصــوص در 
ــرای غیــر فعــال  ــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ب زمانیکــه کــودک در منــزل داری
ــه  ــار داده و نگ ــه فش ــدود ۲ ثانی ــه را ح ــه مربوط ــرل، دکم ــه کنت ــل صفح ــودن قف نم

داریــد.
ــر  ــا تاخی ــروع ب ــان ش ــدت زم ــه م ــن دکم ــار ای ــا فش ــر  : ب ــا تاخی ــروع ب ــه ش دکم
ــان داده  ــگر نش ــده در نمایش ــاب ش ــان انتخ ــد. زم ــاب کنی ــو را انتخ ــه شستش برنام

می شــود.
ــی  ــه آرام ــبز ب ــانگر س ــراغ نش ــه چ ــانگر: هنگامیک ــراغ نش ــروع/توقف و چ ــه ش دکم
ــا  ــد. ب ــار دهی ــه را فش ــن دکم ــو ای ــه شستش ــروع برنام ــرای ش ــد، ب ــی زن ــمک م چش
ــف  ــرای متوق ــد. ب ــن می مان ــت روش ــورت ثاب ــه ص ــانگر ب ــراغ نش ــه چ ــروع برنام ش
ســاختن برنامــه شستشــو، ایــن دکمــه را مجــدد فشــار دهیــد. چــراغ مربوطــه بــا رنــگ 
نارنجــی چشــمک می زنــد. اگــر عالمــت  خامــوش شــود، درب بــاز می شــود. بــرای 
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ــد. ــاره فشــار دهی ــه متوقــف شــده، دکمــه را دوب ــه از جاییک شــروع مجــدد برنام
حالــت آمــاده بــه کار )Stand-By(: ایــن دســتگاه مطابــق بــا قوانیــن جدیــد صرفه جویــی 
ــه کار  ــاده ب ــتم آم ــه سیس ــز ب ــل مجه ــن دلی ــه همی ــد، ب ــرژی می باش ــرف ان در مص
ــه صــورت خــودکار  ــودن دســتگاه ب ــال نب ــه از فع ــه بعــد از گذشــت ۳۰ دقیق ــوده ک ب
فعــال می شــود. جهــت شــروع بــه کار مجــدد دســتگاه دکمــه روشــن/خاموش را کوتــاه 

فشــار داده و منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه شــروع بــه کار نمایــد. 
درزگیــر آنتــی باکتریــال: درزگیــر موجــود در اطــراف درب دســتگاه از مــوادی ســاخته 
شــده اســت کــه دارای محافظــت ضــد میکــروب مــی باشــد، بنابرایــن تکثیــر باکتری هــا 

ــا %۹۹/۹۹ کاهــش می دهــد. را ت
ــر  ــوده و تکثی ــت کش ب ــاده  ای زیس ــه م ــد ک ــون روی می باش ــر دارای پریتینی درزگی
ــوی  ــه، ب ــاد لک ــث ایج ــه باع ــی ک ــا و قارچ های ــد کپک ه ــر )*(  مانن ــای مض میکروب ه

ــد.  ــش می ده ــود را کاه ــول می ش ــه محص ــیب ب ــوع و آس نامطب
)*( مطابــق بــا آزمایشــات انجــام شــده توســط دانشــگاه پروجــا در ایتالیــا، اســتافیلوکوک 
اورئــوس، اشرشــیا کلــی، ســودوموناس آئروژینــوزا، کاندیــدا آلبیکنــس، آســپرژیلوس 
ــاس  ــر اس ــت ب ــن اس ــادر ممک ــوارد ن ــد. در م ــوم می باش ــیلیوم دیگیتات ــر،  پنی س نایج

تمــاس طوالنــی مــدت درزگیــر و پوســت واکنــش هــای حساســیتی رخ دهــد.

نمایشگر
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استفاده از نمایشگر زمان برنامه ریزی دستگاه و کسب اطالعات بسیار مهم است. 
مــوارد زیــر در بخــش A نشــان داده می شــوند: عالمــت و برنامــه شستشــوی انتخــاب 

شــده، مراحــل شستشــو و زمــان باقــی مانــده تــا پایــان چرخــه شستشــو.
ــر در بخــش B نشــان داده می شــود: دو ســطح شستشــوی شــدید مربــوط  مــوارد زی

بــه گزینــه تغییــر برنامــه بــه حالــت اکــو .
ــه کار  ــروع ب ــا ش ــده ت ــان باقی مان ــر زم ــا تاخی ــروع ب ــرد ش ــم عملک ــورت تنظی در ص

ــود. ــان داده می ش ــش D نش ــده در بخ ــاب ش ــه انتخ برنام
ــه  ــاس چرخ ــش براس ــن بخ ــد )ای ــان می ده ــرعت را نش ــر س ــر حداکث ــش E مقادی بخ
ــت "..."  ــد، عالم ــک کن باش ــه خش ــد چرخ ــه فاق ــر برنام ــد(، اگ ــده می باش ــاب ش انتخ

ــود. ــور می ش ــم ن ک
بخــش F دمــای قابــل انتخــاب را بــر اســاس برنامــه تنظیــم شــده نشــان می دهــد، اگــر 

نتــوان دمــای برنامــه را تنظیــم کــرد، عالمــت "..." کــم نــور می شــود.
عالمت قفل درب 

روشــن شــدن ایــن عالمــت ، نشــان می دهــد کــه درب ماشــین لباسشــویی قفــل شــده 
و مانــع از بــاز شــدن تصادفــی مــی شــود. جهــت جلوگیــری از آســیب دیدگی، پیــش از 

بــاز کــردن درب منتظــر بمانیــد تــا المــپ مربــوط بــه قفــل خامــوش شــود.
ــاز  ــوان درب را ب ــر، نمی ت ــا تاخی ــر ب ــرد تایم ــردن عملک ــال ک ــورت فع ــه: در ص توج
نمــود، در صــورت تمایــل بــه بــاز کــردن درب  ابتــدا دکمــه شــروع/ توقــف را فشــار 

ــد. ــف نمایی ــتگاه را متوق داده و دس
! بــرای تغییــر زبــان ماشــین لباسشــویی را خامــوش کــرده و دکمه هــای G,H,I را 
ــا زنــگ هشــدار شــنیده شــود. منــوی انتخــاب زبــان مجــدد  همزمــان فشــار دهیــد ت

نشــان داده می شــود.
بــرای انتخــاب زبــان مــورد نظــر دکمه هــای X و Y را فشــار دهیــد: بــرای تاییــد انتخــاب 

ــارید. دکمه Z را بفش
! بــا روشــنایی بــه صــورت پیــش فــرض روی مقــدار حداکثــر تنظیــم شــده اســت جهــت 
ــوق آن  ــدای ب ــا ص ــد ت ــوش نمایی ــان G,L,M خام ــار همزم ــا فش ــتگاه را ب ــرآن دس تغیی



18

W
A

S
H

IN
G

 M
A

C
H

IN
E

شــنیده شــود. بــرای انتخــاب ســطح روشــنایی مــورد نظــر دکمه هــای X و Y را فشــار 
دهیــد و توســط دکمــه Z آن را تاییــد نماییــد.

ــا تاخیــر اگــر کاربــر تــا  ! در زمــان چرخــه شستشــو یــا فعــال کــردن عملکــرد تایمــر ب
ــه کار  ــاده ب ــت آم ــه حال ــگر ب ــد نمایش ــار نده ــه را فش ــگر دکم ــه در نمایش ــک دقیق ی

ــد. ــک دکمــه را فشــار دهی ــه صفحــه قبــل ی ــرای برگشــت ب مــی رود. ب

برنامه ریزی سریع
ــد؛  ــد. دکمــه روشــن/ خامــوش  را فشــار دهی ۱. ماشــین لباسشــویی را روشــن کنی
ــه  ــف ب ــروع/ توق ــانگر ش ــراغ نش ــده و  چ ــر ش ــگر ظاه ــن HOTPOINT در نمایش مت

ــود. ــمک زن می ش ــبز چش ــگ س ــه رن ــی ب آرام
۲. لباس هــا را در ماشــین لباسشــویی قــرار دهیــد. درب دســتگاه را بــاز نماییــد. البســه 
ــاز  ــد مج ــش از ح ــاس بی ــزان لب ــه می ــد ک ــی نمایی ــته و بررس ــزن گذاش را درون مخ

ــد.  ــد( نباش ــه بع ــو  )در صفح ــای شستش ــدول برنامه ه ــان داده در ج نش
ــواد  ــرده و م ــاز ک ــوص را ب ــوی مخص ــد. کش ــری نمایی ــوینده را اندازه گی ــواد ش ۳. م
شــوینده را در محفظــه مربوطــه هماننــد توضیحــات بخــش "مــواد شــوینده و البســه" 

بریزیــد. 
۴. درب دستگاه را ببندید.

ــوم انتخــاب برنامــه شستشــو،  ــا اســتفاده از ول ۵. چرخــه شستشــو را انتخــاب نماییــد. ب
برنامــه مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد. نــام چرخــه در نمایشــگر نشــان داده می شــود. 
ــل  ــرای هــر چرخــه شستشــو تنظیــم شــده اســت کــه قاب دمــا و ســرعت خشــک کن ب

ــود.  ــر می ش ــگر ظاه ــه در نمایش ــان چرخ ــدت زم ــند. م ــر می باش تغیی
۶. چرخه شستشو را توسط دکمه های مربوطه برنامه ریزی نمایید:

تنظیــم دمــا و/یــا ســرعت خشــک کن. ماشــین لباسشــویی بــه صــورت خــودکار حداکثــر 
دمــا و ســرعت خشــک کن تنظیــم شــده بــرای برنامــه مــورد نظــر را  انتخــاب 
می نمایــد. ایــن اعــداد قابــل افزایــش نمی باشــند.  بــا فشــار دکمــه  دمــا کاهــش مــی 
یابــد، تــا زمانیکــه بــه تنظیمــات )نمایشــگر عالمــت "—" را نشــان می دهــد( شستشــو بــا 

اجرای یک برنامه شستشو
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ــدا  ــش پی ــج کاه ــه تدری ــه  ب ــار دکم ــا فش ــک کن ب ــرعت خش ــد. س ــرد برس آب س
ــا زمانیکــه کامــال حــذف شــود . )نمایشــگر عالمــت "—" را نشــان می دهــد( .  می کنــد ت

ــاز خواهنــد گشــت.  ــر ب ــا فشــار مجــدد ایــن دکمه هــا حداکثــر مقادی ب
ــا ۴۰ درجــه  ــا را ت ــوان دم اســتثنا: اگــر برنامــه شــماره ۲ انتخــاب شــده اســت، مــی ت

ــش داد.  ــانتیگراد افزای س
ــه  ــا ۹۰ درج ــا را ت ــوان دم ــت، می ت ــده اس ــاب ش ــماره ۳ انتخ ــه ش ــر برنام ــتثنا: اگ اس

ــش داد.  ــانتیگراد افزای س
ــه  ــا ۶۰ درج ــا را ت ــوان دم ــت، می ت ــده اس ــاب ش ــماره ۴ انتخ ــه ش ــر برنام ــتثنا: اگ اس

ــش داد.  ــانتیگراد افزای س
ــده،  ــاب ش ــه انتخ ــر در برنام ــا تاخی ــروع ب ــم ش ــرای تنظی ــر. ب ــا تاخی ــروع ب ــم ش تنظی
دکمــه مربوطــه را چنــد مرتبــه فشــار دهیــد تــا بــه زمــان تاخیــر مــورد نظــر برســد. 
ــارت  ــه عب ــا زمانیک ــار داده ت ــه را فش ــر، دکم ــا تاخی ــروع ب ــات ش ــذف تنظیم ــرای ح ب

ــود.  ــان داده ش ــگر نش ــه “--h” در نمایش ــورت کلم ــه ص ــوش ب خام
تنظیم نوع آبکشی

ــتفاده  ــاس اس ــت های حس ــوص پوس ــی مخص ــوع آبکش ــاب ن ــرای انتخ ــه  ب گزین
می شــود. بــرای انتخــاب ســطح “Extra +1” یــک مرتبــه ایــن دکمــه را فشــار دهیــد تــا 
پــس از آبکشــی اســتاندارد چرخــه شستشــو یــک مرتبــه دیگــر آبکشــی کــرده تــا تمــام 
مــواد شــوینده باقــی مانــده پــاک شــود. بــا دو مرتبــه فشــار گزینــه “Extra +2” انتخــاب 
می شــود کــه مــی توانیــد دو مرتبــه آبکشــی اضافــی پــس از آبکشــی اســتاندارد انجــام 
ــود.  ــتفاده می ش ــاس اس ــیار حس ــتهای بس ــت پوس ــی جه ــطح از آبکش ــن س ــد. ای دهی
زمانیکــه دکمــه مربوطــه را ســه مرتبــه فشــار دهیــد ســطح “Extra +3”  تنظیــم شــده 
ــتاندارد  ــی اس ــس از آبکش ــی پ ــی اضاف ــه آبکش ــا ۳ مرتب ــد ت ــازه می ده ــن اج و بنابرای
ــا دمــای ۴۰ درجــه ســانتیگراد شــروع  چرخــه انجــام شــود. گزینــه ای کــه چرخــه آن ب
ــا از  ــه و گرده ه ــد مــوی ســگ، گرب ــرژی زا مانن ــواد آل ــا م ــد ت می شــود کمــک می کن
بیــن برونــد. چرخه هایــی کــه دارای حرارتــی باالتــر از ۴۰ درجــه ســانتیگراد می باشــند 
ــه  ــت ب ــت برگش ــد. جه ــک را دارا می باش ــت آلرژی ــی از محافظ ــطوح متفاوت دارای س
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نــوع آبکشــی معمــول/ “Normal rinse”  دکمــه مربوطــه را مجــدد فشــار دهیــد. اگــر 
 No“ ــا ــای “No Selection” ی ــگر عبارت ه ــر داد، نمایش ــوان تغیی ــود را نت ــات موج تنظیم

ــد. ــان می ده Change”  را نش

تغییر تنظیمات برنامه شستشو
ــراغ  ــد، چ ــار دهی ــه را فش ــه مربوط ــر دکم ــورد نظ ــه م ــردن گزین ــال ک ــرای فع • ب

نشــانگر آن روشــن می شــود. 
ــد. چــراغ نشــانگر  ــاره فشــار دهی ــه دکمــه آن را دوب ــر فعــال کــردن گزین ــرای غی • ب

خامــوش خواهــد شــد.
ــا تنظیمــات برنامــه مــورد نظــر ســازگار نباشــد، چــراغ  ! اگــر گزینــه انتخــاب شــده ب
نشــانگر کــم نــور می شــود. همچنیــن عــدم تطابــق برنامه هــا بــا ۳ بــوق هشــدار داده 

ــود. ــر می ش ــگر ظاه ــه “no selection” در نمایش ــده و کلم ش
 no“ اگــر گزینــه انتخــاب شــده بــا گزینــه انتخــاب شــده قبلــی ســازگار نباشــد، کلمــه !

selection” در نمایشــگر ظاهــر مــی شــود و عملکــرد غیــر فعــال می شــود.

! گزینه هــا روی حجــم البســه توصیــه شــده و/یــا مــدت زمــان برنامــه شستشــو تاثیــر 
خواهــد گذاشــت. 

۷. شروع برنامه شستشو.
دکمــه شــروع/ توقــف )START/PAUSE(  را فشــار دهیــد. چــراغ نشــانگر مربوطــه ســبز 
ــد، درب قفــل خواهــد شــد ) عالمــت قفــل  ــه صــورت ثابــت روشــن می مان شــده و ب
ــام  ــال انج ــه در ح ــام مرحل ــو، ن ــه شستش ــی چرخ ــود(. در ط ــن می ش درب  روش
ــا  ــال کار، ب ــوی در ح ــه شستش ــر برنام ــت تغیی ــود. جه ــان داده می ش ــگر نش در نمایش
ــف  ــویی را متوق ــین لباسش ــف )START/PAUSE( ماش ــروع/ توق ــه ش ــتفاده از دکم اس
نماییــد. )چــراغ نشــانگر دکمــه شــروع/ توقــف )START/PAUSE( بــا رنــگ نارنجــی بــه 
آرامــی چشــمک خواهــد زد(. ســپس برنامــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده و دوبــاره 

ــد. ــف )START/PAUSE(  را فشــار دهی دکمــه شــروع/ توق
ــاز کــردن درب زمانیکــه برنامــه شستشــو در حــال کار اســت، دکمــه شــروع/  بــرای ب
توقــف )START/PAUSE( را فشــار دهیــد؛ اگــر عالمــت قفــل درب  خامــوش شــود 
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درب بــاز خواهــد شــد. دوبــاره دکمــه شــروع/ توقــف )START/PAUSE(  را فشــار داده 
تــا برنامــه شستشــو از جاییکــه متوقــف شــده بــه کار خــود ادامــه دهــد. 

ــگر  ــه “cycle end” در نمایش ــش کلم ــا نمای ــه ب ــان برنام ــو. پای ــه شستش ــان برنام ۸. پای
ــوان  ــود می ت ــوش می ش ــل درب  خام ــت قف ــه عالم ــود. هنگامیک ــخص می ش مش
درب دســتگاه را بــاز نمــود. البســه را از آن خــارج کــرده و ماشــین را خامــوش نماییــد. 
! اگــر می خواهیــد برنامــه شــروع شــده را لغــو کنیــد، دکمــه  را فشــار داده و نگــه 

ــد. برنامــه متوقــف شــده و ماشــین خامــوش می شــود.  داری
شستشو با فشار مستقیم

ماشــین لباسشــویی دارای تکنولــوژی “direct injection” می باشــد کــه آب و مــواد 
شــوینده را از قبــل ترکیــب کــرده و بنابرایــن اجــزای تمیزکنندگــی مــواد شــوینده را 
بــه ســرعت فعــال می نمایــد. ایــن محلــول فعــال مســتقیما بــه داخــل دیــگ وارد شــده و 
بــا نفــوذ بــه الیــاف کثیفی هــای زیــاد را در دمــای پاییــن تمیــز کــرده و از رنــگ و الیــاف 

ــد. ــت می  نماین ــز محافظ ــه نی پارچ
بهتریــن عملکــرد تمیــز کنندگــی در حالــت شستشــوی قــوی “power” و  ذخیــره انــرژی 

در حالــت )eco energy( را شــامل می شــود. 
برنامه های شستشو و عملکردها 

جدول برنامه های شستشو

برنامه های 
شستشو

معرفی
برنامه های
 شستشو

حداکثر 
دمای 
آب 
)c°(

حداکثر 
سرعت 

خشک کن 
)rpm(

مواد شوینده
حداکثر 

وزن 
)کیلوگرم(

رطوبت 
باقیمانده 

%

مصرف 
انرژی 
به کیلو 

وات 
ساعت

میزان
 آب
 کل 

به لیتر

مدت 
برنامه 
)دقیقه( نرم شستشو

کننده

برنامه اقتصادی شستشوی روزانه

۱

ضد لک 
قوی ۲۰ 
درجه 

سانتیگراد

۲۰°۱۶۰۰**۱۱---**

۲
ضد لک 

سریع ۴۵ 
دقیقه

۲۰°

)حداکثر
)۴۰°c

۱۲۰۰**۵.۵---**
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برنامه های 
شستشو

معرفی
برنامه های
 شستشو

حداکثر 
دمای 
آب 
)c°(

حداکثر 
سرعت 

خشک کن 
)rpm(

حداکثر مواد شوینده
وزن 

)کیلوگرم(

رطوبت 
باقیمانده 

%

مصرف 
انرژی به 
کیلو وات 

ساعت

میزان
 آب
 کل 

به لیتر

مدت 
برنامه 
)دقیقه( نرم شستشو

کننده

برنامه اقتصادی شستشوی روزانه

۳

البسه نخی: 
با میزان 
کثیفی 
کم و 

رنگ های 
حساس

  ۴۰°

 )حداکثر
)۹۰°

۱۶۰۰**۱۰---**

۴
ضد لک 

سریع ۴۵ 
دقیقه

۴۰°

)حداکثر
)۶۰°

۱۰۰۰**۵.۵۴۶۰.۷۵۷۹۱۱۵‘

۵

شستشوی 
سریع ۳۰ 

دقیقه: 
برای تمیز 

کردن 
سریع 

البسه ای 
با میزان 
کثیفی 

کم )برای 
البسه 
پشمی، 

ابریشم و 
لباس هایی 
که نیاز به 
شستشو 
با دست 
دارند 

مناسب 
نمی باشد(

  ۳۰°۸۰۰**۴۷۱۰.۵۷۵۶۳۰‘

شستشوی ویژه

۶

مراقبت 
از رنگ ها 

)پیش 
فرض(

  ۴۰°۱۶۰۰**۶---**

الیاف فوق ۷
**---۱**--°۳۰  حساس
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برنامه های 
شستشو

معرفی
برنامه های
 شستشو

حداکثر 
دمای 
آب 
)c°(

حداکثر 
سرعت 

خشک کن 
)rpm(

حداکثر مواد شوینده
وزن 

)کیلوگرم(

رطوبت 
باقیمانده 

%

مصرف 
انرژی به 
کیلو وات 

ساعت

میزان
 آب
 کل 

به لیتر

مدت 
برنامه 
)دقیقه( نرم شستشو

کننده

شستشوی ویژه

۸

البسه 
پشمی: 

برای پشم، 
کشمیر و 

غیره.

 ۴۰°۸۰۰**۲.۵---**

۹

شستشوی 
اقتصادی 

)اکو( الیاف 
نخی ۶۰ 
درجه 

سانتیگراد 

)۱(: البسه 
سفید 
بسیار 

کثیف و 
رنگ های 

مقاوم

۶۰°۱۶۰۰**۱۱۴۴۱.۱۴۶۲.۳۳۵۰‘

۹

شستشوی 
اقتصادی 

)اکو( الیاف 
نخی ۴۰ 
درجه 

سانتیگراد 

)۲(: البسه 
سفید کمی 

کثیف و 
رنگ های 

حساس

۴۰°۱۶۰۰**۱۱۴۴۱.۱۴۹۸۳۵۰‘

۹

البسه نخی 
)۳(: البسه 
سفید کمی 

کثیف و 
رنگ های 

حساس

۴۰°۱۶۰۰**۱۱۴۴۱.۱۳۱۰۲۲۴۰‘

* *---۲**۶۰۰°۴۰پیراهن۱۰



24

W
A

S
H

IN
G

 M
A

C
H

IN
E

برنامه های 
شستشو

معرفی
برنامه های
 شستشو

حداکثر 
دمای 
آب 
)c°(

حداکثر 
سرعت 

خشک کن 
)rpm(

حداکثر مواد شوینده
وزن 

)کیلوگرم(

رطوبت 
باقیمانده 

%

مصرف 
انرژی به 
کیلو وات 

ساعت

میزان
 آب
 کل 

به لیتر

مدت 
برنامه 
)دقیقه( نرم شستشو

کننده

شستشوی اضافی

البسه ۱۱
* *---۶**۱۰۰۰°۴۰کودکان

ضد ۱۲
* *---۱۱**۱۶۰۰°۶۰آلرژی

۱۳
ملحفه و 
حوله )۷ 

روز(
۶۰°۱۶۰۰**۲.۵---* *

۱۴
پتو : برای 
موارد پر 
شده با پر

۳۰°۱۰۰۰**۳.۵---* *

برنامه های جزئی

* *---۱۱*-۱۶۰۰-آبکشی

خشک کن 
* *---۱۱--۱۶۰۰-+ تخلیه

* *---۱۱-----تخلیه *

ــا  ــویی تنه ــین لباسش ــد ، ماش ــاب نمایی ــک کن را انتخ ــدون خش ــه  و ب ــر برنام *اگ
ــد. ــام می ده ــه را انج تخلی

** مدت زمان برنامه های شستشو را می توانید در نمایشگر مشاهده نمایید.
مــدت زمــان نشــان داده در نمایشــگر یــا در ایــن دفترچــه تقریبــی بــوده و بــر اســاس 
شــرایط اســتاندارد محاســبه شــده اســت. مــدت زمــان اصلــی بــر اســاس فشــار و دمای 
ــای  ــه و برنامه ه ــازی البس ــه، متعادل س ــوع البس ــم و ن ــوینده، حج ــواد ش ــزان م آب، می

شستشــوی انتخابــی متفــاوت می باشــد. 
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ــو  ــه شستش ــد: برنام ــش نمایی ــا ۱۰۶۱/ ۲۰۱۰ آزمای ــق ب ــو را مطاب ــه شستش ۱( برنام
ــد.  ــم کنی ــانتیگراد تنظی ــه س ــا ۶۰ درج ــماره ۹ را ب ش

ایــن برنامــه جهــت البســه نخــی بــا میــزان کثیفــی معمــول مناســب بــوده کــه بــه نســبت 
میــزان آب و بــرق کمتــری مصــرف می نمایــد. ایــن برنامــه جهــت لباس هایــی کــه در 
دمــای ۶۰ درجــه قابــل شستشــو هســتند مناســب اســت. ممکــن اســت میــزان درجــه 

واقعــی برنامــه بــا ایــن مقادیــر متفــاوت باشــد.
ــو  ــه شستش ــد : برنام ــش نمایی ــا ۱۰۶۱/ ۲۰۱۰ آزمای ــق ب ــو را مطاب ــه شستش ۲( برنام

ــد.  ــم کنی ــانتیگراد تنظی ــه س ــا ۴۰ درج ــماره ۹ را ب ش
ایــن برنامــه جهــت لباس هــای نخــی بــا میــزان کثیفــی معمــول مناســب بــوده کــه بــه 
نســبت میــزان آب و بــرق کمتــری مصــرف می نمایــد. ایــن برنامــه جهــت لباس هایــی 
کــه در دمــای ۴۰ درجــه قابــل شستشــو هســتند مناســب اســت. ممکــن اســت میــزان 

درجــه واقعــی برنامــه بــا ایــن مقادیــر متفــاوت باشــد.
جهت کلیه موسسات سنجش گر:

ــماره ۹ را  ــوی ش ــه شستش ــی: برنام ــه نخ ــرای البس ــو ب ــی شستش ــه طوالن ۳(   برنام
ــت  ــوی را در حال ــا فشــار ق ــد و دکمــه شستشــو ب ــم نمایی ــا درجــه حــرارت ۴۰ تنظی ب

ــد. ــار دهی ــوی" فش ــوی ق "شستش

ــوی  ــه شستش ــی(: برنام ــاف مصنوعی)نایلون ــرای الی ــو ب ــی شستش ــه طوالن ۴(  برنام
ــد. ــم نمایی ــرارت ۴۰ تنظی ــه ح ــا درج ــماره ۴ را ب ش

عملکردهای شستشو
ــا برنامــه شستشــو ســازگار نباشــد، چــراغ نشــانگر مربوطــه  ــی ب ! اگــر عملکــرد انتخاب
ــوق میزند.کلمــه “no selection” در  ــه ب ــگ شــده و عملکــرد ناســازگار ۳ مرتب کــم رن

ــود. ــال نمی ش ــرد فع ــده و عملک ــر ش ــگر ظاه نمایش
! اگر گزینه انتخـاب شده با گزینه انتخابی قبل سازگار نباشد، کلمه “no selection” در 

نمایشگر ظاهر شده و عملکرد فعال نمی شود. 
 ذخیره زمان

بــا انتخــاب ایــن گزینــه، مــدت زمــان چرخــه شستشــو براســاس چرخــه انتخــاب شــده 
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همزمــان بــا ذخیــره آب و بــرق تــا %۵۰ کاهــش می یابــد. از ایــن برنامــه جهــت شســتن 
البســه ای بــا میــزان کثیفــی کــم اســتفاده نماییــد. 

 مراقبت از رنگ ها
چرخــه ۶ را تنظیــم کــرده و بــا انتخــاب ایــن عملکــرد یکــی از ۳ برنامــه مختلــف طراحــی 

شــده جهــت محافظــت از رنــگ و شــفافیت رنــگ ســفید را انتخــاب نماییــد:
ــتفاده  ــن اس ــگ روش ــا رن ــه هایی ب ــوی البس ــرای شستش ــت ب ــن حال ــی: از ای ــه رنگ البس
می شــود. ایــن برنامــه بــرای حفــظ رنگ هــای روشــن در طــول زمــان اســتفاده 

می شــود.
البســه تیــره: ایــن برنامــه بــرای حفــظ البســه تیــره در طــول زمــان اســتفاده می شــود. 

در ایــن حالــت از مایــع شــوینده اســتفاده نماییــد.
البسه سفید: این برنامه برای حفظ روشنایی البسه سفید استفاده می شود جهت کسب 

بهترین نتیجه از مواد شوینده پودر استفاده نمایید.
 شستشوی بهداشتی با بخار

در این گزینه با استفاده از بخار عملکرد شستشو را همزمان با از بین بردن انواع باکتری 
در البسه انجام می شود.

! بخار ایجاد شده در زمان شستشو ممکن است درب ماشین را گرم نماید.
مواد شوینده و البسه

کشوی مخزن مواد شوینده
کســب نتیجــه خــوب در شستشــو بــه میــزان صحیــح مــواد شــوینده نیــز بســتگی دارد. 
ــه تنهــا تاثیــری در بهتــر شســته شــدن البســه  اســتفاده بیــش از حــد مــواد شــوینده ن
نــدارد، بلکــه حتــی ممکــن اســت در دســتگاه شــما رســوب کــرده و آلودگــی زیســت 

محیطــی نیــز ایجــاد نمایــد. 
! جهــت شستشــوی لباس هــای نخــی ســفید ، مرحلــه پیــش شستشــو و نیــز شستشــو در 

دمــای بــاالی ۶۰ درجــه از پــودر شــوینده اســتفاده نماییــد.
! از دستورالعمل های مندرج در بسته بندی مواد شوینده پیروی نمایید.

! از مــواد مخصــوص شستشــوی دســتی اســتفاده نکنیــد ایــن مــواد باعــث تولیــد بیــش 
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آماده کردن البسه
• البسه را به شرح زیر دسته بندی نمایید:

- نوع پارچه با استفاده از عالمت روی برچسب لباس.
- رنگ لباس: لباس های رنگی را از لباس های سفید جدا نمایید. 

• جیب های البسه را خالی کرده و دکمه های آن را بررسی نمایید. 
ــو"  ــای شستش ــدول برنامه ه ــده در "ج ــر ش ــر ذک ــد از مقادی ــا نبای ــم لباس ه • حج

ــد.  ــک می باش ــت خش ــه در حال ــه وزن البس ــوط ب ــر مرب ــن مقادی ــر رود، ای فرات
وزن البسه شما چقدر است؟

۱ پتو: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم
۱ روبالشی: ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم
۱ رومیزی: ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱ حوله حمام: ۹۰۰ تا ۱.۲۰۰ گرم

ــود.  ــف می ش ــد ک از ح
ــی  ــواد افزودن ــا م ــوینده ی ــواد ش ــرده و م ــاز ک ــوینده را ب ــواد ش ــزن م ــوی مخ کش

ــد. ــر در آن بریزی ــه روش زی ــو را ب شستش
! مواد شوینده را در محفظه میانی )*( نریزید.

محفظه ۱: مواد شوینده برای شستشوی اصلی )پودر یا مایع(:

توصیــه  شــوینده  مایــع  از  اســتفاده  بــرای 
می شــود از پالســتیک جداکننــده A  اســتفاده 
کــرده تــا میــزان مناســبی از مایــع ریختــه 
شــود. در صــورت اســتفاده از پــودر، جداکننــده 

را در شــیار B قــرار دهیــد. 
محفظه ۲: مواد افزودنی )نرم کننده و غیره(

ــبک  ــمت مش ــد از قس ــده نبای ــرم کنن ــزان ن می
ــود.  ــرریز ش س
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۱ حوله: ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم
برنامه های شستشوی ویژه 

ــه  ــر لک ــه حداکث ــن برنام ــانتیگراد: ای ــه س ــوی ۲۰ درج ــک ق ــد ل ــوی ض ــه شستش برنام
ــاف و رنــگ هــا  ــا حفــظ الی ــه پیــش شستشــو در دمــای پاییــن ب ــاز ب ــدون نی ــری را ب ب

انجــام می دهــد. 
ــری را  ــن لکه ب ــه بهتری ــن برنام ــه ای: ای ــریع ۴۵ دقیق ــک س ــد ل ــوی ض ــه شستش برنام
حتــی در دمــای ۲۰ درجــه ســانتیگراد بــه مــدت ۴۵ دقیقــه انجــام می دهــد. دمــای ایــن 

ــش داد. ــا ۴۰ درجــه ســانتیگراد افزای ــوان ت چرخــه شستشــو را می ت
برنامــه شستشــوی البســه فــوق حســاس: بــا اســتفاده از برنامــه شــماره ۷ البســه بســیار 

حساســی کــه دارای پولــک یــا منجــوق می باشــد را بشــویید.
بهتــر اســت پیــش از شستشــو البســه را بــه داخــل برگردانــده و مــوارد کوچــک را در 
ــه  ــب نتیج ــرای کس ــد. ب ــرار دهی ــاس ق ــه حس ــوی البس ــوص شستش ــه  های مخص کیس

ــد.  ــع اســتفاده نمایی ــر در شستشــوی البســه حســاس از مــواد شــوینده مای بهت
برنامــه شستشــوی البســه پشــمی Woolmark Apparel Care- Green: ایــن برنامــه 
مخصــوص البســه پشــمی توســط کمپانــی WOOLMARK آزمایــش و تاییــد شــده اســت، 
بدیــن معنــا کــه هــر نــوع البســه پشــمی حتــی لباس  هایــی کــه دارای عالمــت شستشــو بــا 

دســت هســتند را می تــوان شســت. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه، 
ــه دســتگاه ســپرده و  ــال راحــت البســه پشــمی خــود را ب ــا خی ب
ــت.  ــده اس ــن ش ــت آن تضمی ــظ کیفی ــه حف ــید ک ــن باش مطمئ

)M1127(

ــای  ــاف و رنگ ه ــا الی ــی ب ــوی پیراهن های ــت شستش ــن: جه ــوی پیراه ــه شستش برنام
ــد. ــتفاده نمایی ــماره ۱۰ اس ــوی ش ــه شستش ــت  از برنام ــترین مراقب ــا بیش ــف ب مختل

ــاد  ــای ایج ــماره ۱۱ لکه ه ــوی ش ــه شستش ــودک: چرخ ــه ک ــوی البس ــه شستش برنام
ــار مــواد بهداشــتی حاصــل از پوشــاک کــودکان را جهــت  شــده توســط کــودکان و آث
جلوگیــری از واکنش هــای آلرژیــک کامــال از بیــن خواهــد بــرد. ایــن چرخــه بــه گونــه ای 
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طراحــی شــده اســت کــه بــا اســتفاده از میــزان آب بیشــتر و افزایــش اثــر ضــد عفونــی 
ــد.  ــش می ده ــا را کاه ــزان باکتری ه ــوینده می ــواد ش ــژه م ــای وی کننده ه

برنامه شستشوی ضد حساسیت: بـا استفاده از برنامه شماره ۱۲ بیشتر مواد حسـاسیت زا 
مانند گرده گلها، کرم های ریز و موی سگ و گربه از بین خواهند رفت.

ــا اســتفاده از برنامــه شــماره ۱۳ ملحفــه تخــت  ــه: ب برنامــه شستشــوی ملحفــه و حول
ــان  ــوده و در زم ــیار آرام ب ــو بس ــن شستش ــویید. ای ــه بش ــک مرحل ــا را در ی و حوله ه
ــه از  ــن برنام ــا در ای ــود ت ــنهاد می ش ــد. پیش ــی می نمای ــه جوی ــرژی صرف ــرف ان و مص

ــودر اســتفاده نماییــد. مــواد شــوینده پ
ــش از  ــد بی ــره )وزن آن نبای ــک نف ــوی ت ــوی پت ــرای شستش ــو: ب ــوی پت ــه شستش برنام
ــد از  ــن، می توانی ــد کاپش ــر مانن ــاوی پ ــای ح ــا لباس ه ــن ی ــد(، کوس ــرم باش ۲.۵ کیلوگ
ــای  ــود لبه ه ــنهاد می ش ــد. پیش ــتفاده نمایی ــماره ۱۴ اس ــژه ش ــوی وی ــه شستش برنام
پتــو را بــه ســمت بیــرون برگردانــده و مطابــق تصویــر درون لباسشــویی قــرار دهیــد 
تــا نهایتــا بیــش از ¾ از فضــای مخــزن اســتفاده نشــود. جهــت کســب بهتریــن نتیجــه، 
پیشــنهاد مــی شــود از مــواد شــوینده مایــع اســتفاده کــرده و درون کشــوی محفظــه 

مــواد شــوینده قــرار دهیــد. 

سیستم متعادل سازی البسه: 
ــه منظــور جلوگیــری از ارتعاشــات بیــش از  ــل از اجــرای هــر برنامــه خشــک کــن ب قب
ــا ســرعتی کمــی بیشــتر  ــع یکنواخــت البســه، مخــزن ماشــین لباسشــویی ب حــد و توزی
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از ســرعت چرخــش در زمــان شستشــو بــه طــور پیوســته خواهــد چرخیــد. اگــر بعــد 
ــع نشــوند،  ــه طــور یکســان در دســتگاه توزی ــن کار لباس هــا ب ــه انجــام ای از چنــد مرتب
ــا ســرعتی کمتــر انجــام خواهــد شــد. چنانچــه البســه بیــش از حــد  چرخــش ماشــین ب
ــردازد.  ــازی می پ ــد متعادل س ــه رون ــک کن ب ــای خش ــه ج ــتگاه ب ــند دس ــادل باش نامتع
جهــت متعــادل شــدن البســه درون دســتگاه، توصیــه می شــود کــه لباس هــای کوچــک 

ــد.  ــا هــم در لباسشــویی قــرار دهی ــزرگ را ب و ب
عیب یابی

ــی  ــات طالی ــا خدم ــش از تمــاس ب ــرد، پی ــه درســتی کار نک چنانچــه لباسشــویی شــما ب
ــاید  ــد ش ــی نمایی ــر را بررس ــوارد زی ــد( م ــه نمایی ــات را مالحظ ــش خدم ــکان )بخ نی

ــید: ــکل باش ــع مش ــه رف ــادر ب ــان ق خودت

دالیل احتمالی/ راه حلمشکل

دستگاه روشن نمی شود
• دوشاخه برق در پریز نمی باشد یا 

دوشاخه مشکل دارد.
• برق منزل قطع شده است.

برنامه شستشو شروع به کار نمی کند.

• درب دستگاه به خوبی بسته نشده 
است.

  )ON/OFF( دکمه روشن/خاموش •
را فشار نداده اید. 

START/( دکمه شروع/توقف •
PAUSE( را فشار نداده اید.

• شیر آب را باز نکرده اید.
• برنامه "شروع با تاخیر" تنظیم شده 

است. 
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دالیل احتمالی/ راه حلمشکل

 no“ ماشین لباسشویی آبگیری نمی کند )متن
water, turn tap on” در نمایشگر ظاهر می 

شود که اعالم می کند آب وجود ندارد ، شیر 
آب را باز نمایید.

• شیلنگ ورودی آب به شیر آب 

وصل نیست.
• شیلنگ ورودی آب پیچ خورده 

است.
• شیر آب را باز نکرده اید.
• آب منزل قطع شده است.
• فشار آب خیلی کم است. 

START/( دکمه شروع/ توقف •

PAUSE(  فشار داده نشده است. 

دستگاه به طور پیوسته آبگیری کرده و آب 
را تخلیه می کند.

• شیلنگ تخلیه در ارتفاعی بین ۶۵ تا 
۱۰۰ سانتی متر از زمین قرار نگرفته 

است )بخش "نصب" را مالحظه 
نمایید.(

• سر آزاد شیلنگ در زیر آب قرار 
دارد )بخش "نصب" را مالحظه 

نمایید.(
• لوله کشی دیواری فاضالب دارای 
لوله هواکش نمی باشد. اگر مشکل 
پس از بررسی های فوق برطرف 
نشد، شیر آب را بسته، دستگاه را 
خاموش و با خدمات طالیی نیکان 
تماس بگیرید. اگر منزل شما در 
طبقات باال قرار دارد ممکن است 
مشکالتی برای تخلیه آب وجود 

داشته باشد که باعث شوند ماشین 
لباسشویی دائما آبگیری و تخلیه 
نماید. سوپاپ های ضد تخلیه در 

بازار موجود بوده که می توانند به 
جلوگیری از این مشکل کمک نمایند. 



32

W
A

S
H

IN
G

 M
A

C
H

IN
E

دالیل احتمالی/ راه حلمشکل

دستگاه عملکرد آبکشی یا خشک کردن را 
انجام نمی دهد. 

• برنامه شستشو دارای تخلیه نمی 
باشد: روند تخلیه در برخی از 

برنامه ها باید به صورت دستی فعال 
شود. 

• شیلنگ تخلیه پیچ خورده است 
)بخش "نصب" را مالحظه نمایید(.

• لوله فاضالب مسدود شده است. 

دستگاه در طول مرحله خشک کن لرزش 
زیادی دارد.

• پیچ های نگهدارنده مخزن 
شستشوی دستگاه به نحو مناسبی در 

مرحله نصب، باز نشده است.
• ماشین لباسشویی تراز نیست.

• ماشین لباسشویی در تماس با 
کابینت یا دیوار می باشد. )بخش 

"نصب" را مالحظه نمایید.(

ماشین لباسشویی نشت آب دارد.

• شیلنگ ورودی به خوبی سفت 
نشده است. )بخش "نصب" را 

مالحظه نمایید.(
• محفظه مواد شوینده مسدود 

شده است ) برای روش های تمیز 
کردن بخش "مراقبت و نگهداری" را 

مالحظه نمایید(
• شیلنگ تخلیه به درستی نصب 

نشده است.

ماشین لباسشویی قفل شده و نمایشگر 
 F-01,( چشمک زن شده است، کد خطای

F-…( نشان داده می شود

• ماشین را خاموش کرده و آن را از 
برق جدا کنید. حدود ۱ دقیقه منتظر 
مانده و مجدد آن را روشن نمایید. 
اگر مشکل همچنان وجود داشت با 
خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.
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دالیل احتمالی/ راه حلمشکل

در زمان اجرای برنامه شستشو بیش از حد 
کف تولید می شود.

• مواد شوینده ای که استفاده شده 
مناسب ماشین لباسشویی نمی 

باشد )باید روی آن نوشته شده 
باشد "مخصوص ماشین لباسشویی" 

یا "مخصوص شستشو با دست و 
ماشین" (

• میزان مواد شوینده استفاده شده 
زیاد بوده است.

ماشین لباسشویی قفل شده و نمایشگر 
 F-01,( چشمک زن شده است، کد خطای

F-…( نشان داده می شود

• ماشین را خاموش کرده و آن را از 
برق جدا کنید. حدود ۱ دقیقه منتظر 
مانده و مجدد آن را روشن نمایید. 
اگر مشکل همچنان وجود داشت با 
خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

خدمات پس از فروش

پیش از تماس با خدمات طالیی نیکان:
ــش  ــود )بخ ــد ب ــکل خواهی ــع مش ــه رف ــادر ب ــان ق ــا خودت ــه آی ــد ک ــی نمایی • بررس

نماییــد(. را مالحظــه  "عیب یابــی" 

• برنامه شستشو را دوباره شروع نمایید ، شاید مشکل برطرف شده باشد.
• اگر موفق به حل مشکل نشدید با خدمات طالیی نیکان تماس حاصل نمایید.

پیش از تماس اطالعات زیر را در دست داشته باشید:
نوع مشکل

)MOD( مدل دستگاه
)S/N(  شماره سریال

ایــن اطالعــات را روی برچســب مشــخصات فنــی دســتگاه مــی توانیــد مالحظــه نماییــد. 
همچنیــن در قســمت جلــوی دســتگاه پــس از بــاز کــردن درب می توانیــد ایــن اطالعــات 

را مالحظــه نماییــد. 
قوانین اعطا شده  اروپا شماره  1061/2010



34

W
A

S
H

IN
G

 M
A

C
H

IN
E

آریستونبرند
RPD 11657 DS EXمدل

11میزان ظرفیت در کیلوگرم البسه نخی

+++Aکالس مصرف انرژی از +++A )مصرف کم( تا G )مصرف باال(

205مصرف انرژی ساالنه در کیلووات ساعت ۱(

مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه  C° ۶۰ در 
ظرفیت کامل به کیلووات ساعت ۲(

1.14

مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه C° ۶۰ در 
ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت ۲(

0.73

مصرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه C° ۴۰ در 
ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت ۲(

0.684

0.5مصرف برق در حالت خاموش به وات

8مصرف برق در حالت استندبای به وات

13100مصرف آب ساالنه به لیتر ۳(

 ( A تا )کمترین کارایی( G کالس کارایی سرعت خشک کن از
بیشترین کارایی(

A

1600بیشترین سرعت خشک کن به دست آمده ۴(

%44.0میزان رطوبت باقی مانده ۵(

زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه C° ۶۰ " در ظرفیت 
تکمیل به دقیقه

350

زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه C° ۶۰ " در ظرفیت 
نیمه به دقیقه

225

زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه  C° ۴۰ " در ظرفیت 
نیمه به دقیقه

215

30زمان حالت استندبای به دقیقه
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ــل و  ــه و کام ــت نیم ــی C° ۶۰ " در ظرفی ــه نخ ــوی البس ــتاندارد شستش ــه " اس ۱( برنام
ــای  ــه ، برنامه ه ــت نیم ــی C° ۴۰ " در ظرفی ــه نخ ــوی البس ــتاندارد شستش ــه " اس برنام
اســتاندارد شستشــو بــرای اطالعــات منــدرج در برچســب مربوطــه می باشــند. " 
  " ۴۰ °C ۶۰ " و " اســتاندارد شستشــوی البســه نخی °C اســتاندارد شستشــوی البســه نخی
بــرای تمیزکــردن کثیفی هــای معمــول لباس هــای نخــی مناســب بــوده و کارآمدتریــن 
ــزان  ــف می ــه نص ــت نیم ــد. ظرفی ــرق می باش ــی آب و ب ــرف ترکیب ــرای مص ــه ب برنام

ــد.  ــویی می باش ــاز لباسش ــری مج بارگی
ــی در C° ۶۰ و  ــای نخ ــرای برنامه ه ــتاندارد ب ــوی اس ــه شستش ــاس ۲۲۰ چرخ ۲( براس
ــد.  ــی باش ــم م ــوان ک ــای ت ــرف در حالت ه ــل ، و مص ــه و کام ــت نیم C°۴۰ در ظرفی

ــتگی دارد. ــتگاه بس ــتفاده از دس ــوه اس ــه نح ــرژی ب ــی ان ــرف واقع مص
ــی در C° ۶۰ و  ــای نخ ــرای برنامه  ه ــتاندارد ب ــوی اس ــه شستش ــاس ۲۲۰ چرخ ۳( براس
C°۴۰ در ظرفیــت نیمــه و کامــل ، می باشــد. مصــرف واقعــی انــرژی بــه نحــوه اســتفاده 

از دســتگاه بســتگی دارد.
۴( بــرای اســتاندارد C° ۶۰ در ظرفیــت نیمــه و تکمیــل یــا C°۴۰ در ظرفیــت نیمــه ، هــر 

کــدام کــه کمتــر باشــد.
ــر  ــه ، ه ــت نیم ــا C°۴۰ در ظرفی ــل ی ــه و تکمی ــت نیم ــی C° ۶۰ در ظرفی ــرای نخ ۵( ب

ــردد. ــبه می گ ــد، محاس ــتر باش ــه بیش ــدام ک ک
۶( بــر اســاس مراحــل شستشــو و خشــک کن بــرای برنامــه اســتاندارد شستشــوی البســه 

نخــی C° ۶۰ در ظرفیــت تکمیــل می باشــد.

آریستونبرند
56میزان صدا به دسیبل در یک چرخه شستشو

78میزان صدا به دسیبل در یک چرخه خشک کن 

مدل توکار




