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 לקוחות נכבדים,
 

 .מייבש כביסה זה מודה לכם על שרכשתםבע"מ חברת ברימאג 
 

כלו להפיק את אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתו
 מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

 
אנא פנו במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, 

 . 1-077-077-979בע"מ,  לשירות הלקוחות של ברימאג
 

 בברכה,             

 בע"מחברת ברימאג              
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 מדריך זה לפני השימוש הראשוני במכשיר! וקרא
 

 ,יםיקר ותלקוח
אנחנו מקווים שהמוצר, אשר יוצר במרכזים המתקדמים ביותר ועבר את הבדיקות 

 ביותר. על הצד הטוב יפעל עבורכםהמחמירות ביותר, 
אנו ממליצים לקרוא היטב חוברת זו לפני השימוש במוצר ולשמור אותה כנקודת התיחסות 

 בעתיד. 
 

 קריאת מדריך זה
 .תעזור לכם להשתמש במכשיר בצורה מהירה ובטוחה 

 .קראו את המדריך לפני התקנת והפעלת המוצר 

 .יש לשים לב בעיקר בהוראות הנוגעות לבטיחות 

  יד לשימוש עתידי.שימרו מדריך זה בהישג 

  מצורפים באריזת המכשיר.האנא קראו את כל המסמכים 

 .זכרו שחוברת הדרכה זו ישימה גם למספר מכשירים נוספים 
 

 משמעות הסמלים
 לאורך המדריך יופיעו סמלים שונים:

 . מתריע בפני מצבים שיכולים לסכן חיים ורכוש.מידע אבטחה חשוב

 זהירות; מתח חשמלי.

 לאש. זהירות; חשיפה

 זהירות; משטח מתכתי לוהט.

 קראו היטב את ההוראות.

מידע שימושי. הצגה של מידע חשוב או עצות שימושיות לגבי אופי השימוש 

 במכשיר.
 

 
 

חומרי האריזה של מכשיר זה ברי מחזור. עזרו לנו למחזר ולהגן על כדור הארץ 
על ידי השארת החומרים במרכז המחזור המתאים. המכשיר החשמלי 

מכיל חלקים רבים הניתנים למחזור. הוא מסומן בסימון זה  הואשברשותכם גם 
אותו ביחד עם הפסולת הרגילה וכי יש לבצע את הפעולות כדי לציין שאין לסלק 

לפסולת  EC\96\2002הדרושות כדי לוודא מחזור נאות על פי הוראה 
בי מידע על מרכז אלקטרונית של האיחוד האירופי. צרו קשר עם המרכז המוניציפלי לג

 המחזור הקרוב לביתכם. אנו מודים לכם שמחזרתם.
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 מידע בטיחותי חשוב 1
 

חלק זה כולל מידע בטיחותי אשר יעזור בהגנה 
מפני פציעה או פגיעה ברכוש. אי ציות להוראות 

 אלו יבטלו את אחריות החברה על המכשיר.
 

 מידע בטיחות כללי
  אין להניח את המכשיר על רצפה לעולם

כוסה בשטיח, או כל פריט אחר המונע זרימת המ
אויר מתחת למכשיר אשר יכול לגרום 

 להתחממות יתר של חלקיו השונים.
  אם הכבל או התקע החשמלי פגום, עליכם

 לקרוא לבעל מקצוע מוסמך לתיקון.
  ,אין לחבר את המכשיר לחשמל בעת התקנה

תיקון ועבודת תחזוקה. פעולות אלו תמיד יבוצעו 
נאי מוסמך. הייצרן לא יהיה אחראי על ידי טכ

לתקלות שהתרחשו עקב עבודתו של אדם לא 
 מורשה.

  יש לחבר את המכשיר לשקע בעל הארכה המוגן
המפרט  בטבלתעל ידי נתיך תקני כפי שצוין 

 החשמלי.
  פעולות המכונה יבוצעו בטמפרטורת חדר הנעה

 .35°C+ -ל 5°C+בין 
  כשיר להשתמש בהתקנים חשמליים עם מאין

 זה.
  אין לחבר את צינור האוורור של המכשיר בצירוף

עם צינורות פליטה של מכשירים הפועלים על גז 
 דלק.סוגים אחרים של או 

  עליכם להקפיד על אוורור מספיק בחדר בו
פועלים מכשירים על גז או בעלי להבה פתוחה 

למניעת הצטברות גזים רעילים בחלל החדר 
 והתלקחותם.

 ן המוך לפני או אחרי כל הקפידו לנקות את מסנ
 הפעלה.

  שמסנן מבלילעולם אין להפעיל את המייבש 
 במקומו. נמצא המוך

  יש למנוע הצטברות של סיבים, אבק, ולכלוך
 סביב פתח הפליטה וסמוך לו.

  השקע החשמלי חייב להיות בהישג יד ובעל
 גישה נוחה לאחר ההתקנה.

  אין להשתמש בכבלים מאריכים, שקעים
אמים כדי לחבר את המייבש מפצלים או מת

 לשקע החשמלי.
  אין לבצע שינויים בתקע החשמלי שסופק עם

המוצר. אם התקע אינו תואם את השקעים 
החשמליים בביתכם יש לבקש מחשמלאי מוסמך 

 כי יחליף את השקע.

 שמני בערה, תמיסת /פריטים שנוקו בעזרת בנזין
ניקוי יבש ושאר חומרים דליקים ומתלקחים, כמו 

יטים המוכתמים בחומרים אלו, אין לייבש גם פר
 במכשיר היות והם פולטים אדים דליקים.

  אין לייבש במכשיר פריטים שנוקו בעזרת חומרי
 ניקוי תעשייתיים. 

 .אין לייבש במכשיר פריטים שלא עברו כביסה 
  ,פריטים המוכתמים בשמן בישול, טרפנטין

פאראפין ומסירי פאראפין חייבים להיות 
ים חמים עם כמות מספקת של מכובסים במ

 .במייבשחומר ניקוי לפני יבוש 
  אין ליבש במכשיר פרטי לבוש או כריות

המחוזקות עם גומאויר )ספוג(, כובעי מקלחת, 
בדים חסינים למים, בדים מחוזקים בגומי ופרטי 

 לבוש עם כתפיות ספוג.
  אין להשתמש במרכך כביסה ונוגדי חשמל סטטי

תם הומלצה על ידי בעת הייבוש אלא אם פעול
 יצרן הבגד.

  מוצר זה חייב הארקה. חיבור להארקה מפחית
את סכנת ההתחשמלות במקרה של תקלה 

במכשיר. הכבל החשמלי של מוצר זה מצויד 
במוליך וחיבור להארקה. יש לחבר את הכבל 

למערכת הארקה ביתית אשר עמדה בכל 
 החוקים ודרישות התקן של מדינת הלקוח.

  המכשיר מאחורי דלת נעולה, אין להתקין את
דלת הזזה, או דלת שציריה נוגעים בצירי דלת 

 המיבש.
  אין להתקין או להשאיר את המכשיר במקומות

 בהם הוא יהיה חשוף לפגעי הסביבה.
 .אין לחבל בלוח הבקרה 
  אל תבצעו פעולות תיקון או החלפת חלקים

במכשיר, גם אם יש בידיכם את הידע והיכולת, 
זו הוצעה במפורש על ידי אלא אם פעולה 

 חוברת ההפעלה או ספר ההדרכה.
  תוך פתח צינור הפליטה חייב להיות מנוקה על

 ידי איש מקצוע מוסמך בצורה תקופתית.
  חיבור לא נכון של הארקת המכשיר יכול לגרום

להלם חשמלי. אם אינכם בטוחים באיכות 
ההארקה בבניין, יש לתת לאיש מקצוע מוסמך 

 לבדוק זאת.

 להכניס את היד לתוך המכשיר כאשר  אין
 התוף מסתובב.

  נתקו את המכשיר מן החשמל כאשר הוא אינו
 בשימוש.
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  לעולם אין לשטוף את המכשיר במים! קיימת
סכנת התחשמלות! תמיד נתקו את המכשיר 

מן החשמל על ידי הוצאת השקע לפני תחילת 
 פעולות הניקיון.

  לעולם אין לגעת בתקע החשמלי בידיים
ובות. לעולם אין לנתק את המכשיר על ידי רט

משיכת הכבל החשמלי מן הקיר, התמידו 
לנתק את הכבל על ידי אחיזה וניתוק של 

התקע. אין להפעיל את המכשיר אם תקע 
 הכבל החשמלי נפגם!

  .לעולם אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם
בעשותכם פעולה זו תסכנו את חייכם ואת חיי 

 הסובבים אתכם.
  תקלות שלא ניתן לפתור על ידי מילוי עבור

הפעולות המפורטות בהוראות הבטיחות: יש 
לכבות את המכשיר, לנתקו מן החשמל וליצור 

 קשר עם איש מקצוע מוסמך.
  אין להפסיק את פעולת המייבש לפני שפעולה

זו הגיעה לסיומה אלא אם יש בכוונתכם 
להוציא את כל הכביסה מתוך המכשיר 

 לאפשר לאדים להתאוורר.ולפרוש אותה כדי 
  פתחו את דלת המכשיר בטרם תנסו להוציא

 את תכולת הכביסה מתוך המיבש.
  )השלב הסופי בפעולת היבוש )שלב הקרור

מתבצע ללא חום על מנת לוודא כי הבגדים 
 נשארים בטווח טמפרטורה של יפגע בהם.

  יש להשתמש במרככי כביסה לפי הוראות
 ייצרן מרככי הכביסה.

 יס למיבש בגדים תחתונים המכילים אין להכנ
חיזוקי מתכת. קיימת סכנה לפגיעה בגוף 

המייבש אם תמוכת מתכת משתחררת בעת 
 הייבוש.

  בדקו בכיסי הבגדים המוכנסים למכונה כדי
לוודא שלא שכחתם בהם מצתים, מטבעות, 

 מפתחות, סיכות וכדומה.
  בזמנים בהם המיבש לא בשימוש, או לאחר

היבשה מתוכו, כבו את  סיום הוצאת הכביסה
המכונה על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה 

(. במקרים בהם כפתור זה On/Offוהכיבוי )
דלוק )בעת פעולת המכשיר( יש לוודא כי דלת 

 מייבש הכביסה סגורה.

 שימוש ייעודי

  מוצר זה תוכנן לשימוש ביתי. אין להשתמש
 בו למטרות אחרות.

  השתמשו במוצר אך ורק לייבוש כביסה
 התואמת תהליך זה.

  יבשו במכשיר אך ורק פריטים המצוינים
 בחוברת ההדרכה.

  השימוש במוצר זה אסור על אנשים )כולל
ילדים( בעלי מגבלויות פיסיות, חושיות או 
מנטאליות, אלא אם כן הם נמצאים תחת 

פיקוחו ואישורו על ידי אדם האחראי לבטחונם 
 האישי.

 
 הוראות בטיחות לילדים

 מליים מסוכנים לילדים. יש מכשירים חש
להרחיק ילדים מהמכשיר ולא לאפשר להם 

 להתעסק עם חלקיו השונים.

  חומרי האריזה מסוכנים עבור ילדים. יש
להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם של 

ילדים או לסלקם על ידי מיחזורם בשיטה 
 הנדרשת.

  אין לתת לילדים לשבת, לטפס או לזחול לתוך
 המכשיר.

  על ילדים כדי לוודא שהם אינם יש לפקח
 משחקים עם המכשיר.

  יש לסגור את דלת הטעינה לאחר שאתם
 עוזבים את האזור בו ממוקם המיבש.
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 סילוק נאות של חומרי האריזה
חומרי אריזה מסוכנים לילדים. הרחיקו את חומרי 

האריזה מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה 
של מוצר זה מיוצרים מחומרים ממוחזרים. מיינו 
ומחזרו אותם בהתאם להוראות עבור כל פריט. 

אין לסלק פסולת זו על ידי זריקתה כאשפה 
 כללית.

  

 שירהובלת המכ
 נתקו את המכשיר מהשקע החשמלי. .1
נתקו את צינור ניקוז המים )אם בנמצא( או  .2

 את צינור הפליטה.
נקזו את יתרת המים שנשארה במכשיר לפני  .3

 .תחילת ההובלה
 

 סילוק של מכשיר ישן
בסיום חיי עבודתו, מחזרו את המכשיר בדרך 

הראויה ביותר בעינכם. התייעצו עם בית העסק 
וצר או עם חברת פינוי ממנו רכשתם את המ

האשפה הפועלת באזורכם. לפני סילוק המכשיר, 
חתכו את הכבל החשמלי ושברו את מנגנון 

נעילת הדלת כדי למנוע משחק מסוכן של ילדים 
 עם המכשיר.

 

 

 
 
 
 
 

 מפרטים טכניים
 

 ס"מ 84.1 (לכוונוןגובה )ניתן 

 ס"מ 19.1 רוחב

 ס"מ 13 עומק

 ק"ג 0 תכולה )מקסימלית(

 ק"ג 31 שקלמ

 מתח

 קלט כוח מדורג ויתוראה מידע כמצוין בת

 קוד מוצר

 

 מצויה מאחורי דלת הטעינה. הסוג תתווי
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 הכנות ראשוניות עבור ייבוש 3
 

 כדי לחסוךדברים שצריכים להיעשות 
 בצריכת החשמל

  וודאו כי אתם מפעילים את המכשיר בתפוסה
 מלאה אך היזהרו שלא לעבור אותה.

 הכביסה בפעולת הסחיטה המהירה  סחטו את
ביותר שיש לכם במכונת הכביסה. בדרך זו 

פעולת הייבוש תהיה קצרה יותר ותחסוך 
 בחשמל.

 .שימו לב לייבש את אותו סוג כביסה ביחד 
  מלאו אחר ההוראות בחוברת ההדרכה עבור

 בחירת תוכנית ייבוש.
  וודאו כי מרווח מתאים נשאר בקדמת ואחורי

ור אויר. אין לחסום את המכשיר עבור מחז
 הסבכה הקדמית של המכשיר.

  אין לפתוח את דלת המיבש בעת פעולת
המכשיר אלא אם פעולה זו הכרחית. אם 

אתם חייבים בפתיחת הדלת, שימו לב לא 
 להשאירה פתוחה לאורך זמן. 

  אין להוסף כביסה רטובה באמצע תוכנית
 ייבוש.

  סיבים ומוך הנפלטים לאויר בעת הייבוש
ים על ידי המסנן. הקפידו לנקות אותו נאספ

 לפני או אחרי כל פעולת ייבוש.
  בדגמים המצוידים בקונדנסור, וודאו כי אתם

מנקים את הקונדנסור פעם בחודש או לאחר 
 פעולות ייבוש. 37 -כ

  בדגמים עם צינור פליטה וודאו לעקוב אחר
 הוראות ניקוי הפתחים והצינור.

 הפעלת  אפשרו אוורור טוב של החדר בעת
 מיבש הכביסה.

  בדגמים עם תאורת תוף פנימית, וודאו לסגור
את דלת המיבש כאשר המיבש אינו בשימוש 

ולנתק את מתח המכשיר על ידי לחיצה על 
 .On/Offכפתור 

 

 כביסה המתאימה לייבוש במכשיר
לעקוב אחר ההוראות על תוית  הקפידו תמיד  

הבגד. ייבשו במכונה אך ורק פרטי לבוש 
אמים לייבוש במייבש כביסה וודאו כי אתם המות

 בוחרים את התוכנית המתאימה עבור סוג הבד.

 
 

 כביסה שאין לייבש במכונה
  פרטי כביסה עם פרטי מתכת, דוגמת אבזמים

או כפתורים, העשויים לפגום בתוף מייבש 
 הכביסה.

  אין לייבש פרטי צמר, משי, גרבי ניילון, בדים
ובדים המשולבים עם מתכת עדינים רקומים 

 במייבש.
  כביסה העשויה מבדים עדינים, דוגמת וילונות

תחרה, עשויה להתעוות ולהתקמט. אין 
 לכבסה במייבש!

  ,אין לכבס כביסה העשויה מבדים אטומים
 דוגמת כריות ושמיכות, במייבש.

  כביסה העשויה מספוג או גומי תתעוות
 במכונה.

 גומי  אין לכבס כביסה העשויה מספוג או
 במכונה.

  אין לייבש כביסה הנחשפה למוצרי דלק, שמן
או חומרים דליקים ונפיצים אחרים במייבש, 

 גם אם היא נשטפה ביד לפני כן.
  כביסה רטובה במיוחד, או כביסה הנוטפת

 מים, לא תוכנס לתוך המכונה.
 שמני בערה, \פריטים שנוקו בעזרת בנזין

תמיסת ניקוי יבש ושאר חומרים דליקים 
מתלקחים, כמו גם פריטים המוכתמים ו

בחומרים אלו, אין לייבש במכשיר היות והם 
 פולטים אדים דליקים.

  אין לייבש פרטי כביסה שכובסו בעזרת חומרי
 ניקוי תעשייתיים.

 
טמפרטורת 
 ייבוש רגילה

טמפרטורת 
 ייבוש נמוכה

מתאים לייבוש 
 במייבש כביסה

 עםאין לייבש 
 מייבש כביסה

תלו ללא  במאוזן וייבש
 סחיטה

ייבשו על 
 גבי קולב

ניתן לגיהוץ 
 במגהץ לוהט

לגיהוץ  ניתן
 במגהץ חם

אין לגהץ 
 פריט זה
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 .אין לייבש במכשיר פריטים שלא עברו כביסה 
  ,פריטים המוכתמים בשמן בישול, טרפנטין

ם להיות פאראפין ומסירי פאראפין חייבי
מכובסים במים חמים עם כמות מספקת של 

 חומר ניקוי לפני יבוש במכונה.
  אין ליבש במכשיר פרטי לבוש או כריות

המחוזקות עם גומי מוקצף )ספוג(, כובעי 
מקלחת, בדים חסינים למים, בדים מחוזקים 

 בגומי ופרטי לבוש עם כתפיות ספוג.
  אין להשתמש במרכך כביסה ונוגדי חשמל

עת הייבוש אלא אם פעולתם הומלצה סטטי ב
 על ידי יצרן הבגד.

  אין להכניס למיבש בגדים תחתונים המכילים
חיזוקי מתכת. קיימת סכנה לפגיעה בגוף 

המייבש אם תומכת מתכת משתחררת בעת 
 הייבוש.

 

 הכנת הכביסה לייבוש
  בדקו בכיסי הבגדים המוכנסים למכונה כדי

, לוודא שלא שכחתם בהם מצתים, מטבעות
 מפתחות, סיכות וכדומה.

 מרככי כביסה ומוצרים דומים יעשה שימוש ב
 לפי הוראות ייצרן המוצר.

  סחטו את הכביסה בפעולת הסחיטה המהירה
ביותר המותרת במכונת הכביסה לסוג הבד 

 המכובס. 
  הכביסה עשויה להסתבך אחת בשניה לאחר

סיום פעולת המכונה. וודאו כי אתם מפרידים 
השונים לפני שאתם  את פרטי הכביסה

 מכניסים אותם לתוך מייבש הכביסה.
   מיינו את הכביסה שלכם לפי סוג ועובי. יבשו

את אותו סוג כביסה ביחד )לדוגמא: מגבות 
מטבח קטנות ומפות מתייבשות מהר יותר 

 ממגבות אמבט עבות(.
 

 

 תכולת מילוי נכונה
   

 
 

התייחסו למידע בטבלת בחירת התוכניות.  
מיד את הפעולה בהתאם לכמות התחילו ת
 לייבוש. המרביתהכביסה 

אין להוסיף כביסה מעבר לכמות המצוינת.  
כאשר כמות  יפחתוביצועי ייבוש המכונה 

הכביסה במכונה גדולה מהכמות המומלצת. 
יתרה מכך, מכונת הכביסה ומייבש הכביסה 

 שלכם עשויים להיפגם עקב זאת.

אופן הכניסו את הכביסה לתוף הייבוש ב 
 רפוי כדי שפרטי הכביסה לא יסתבכו אחד בשני.
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 ההמשקלים הבאים מובאים כדוגמ
 

 פרטי בית
משקל משוער 

 )גרם(
 כיסוי שמיכה מכותנה 

 )שמיכה זוגית(
1177 

 כיסוי שמיכה מכותנה 
 )שמיכת יחיד(

1777 

 177 כיסוי מיטה )זוגית(

 317 כיסוי מיטה )יחיד(

 077 מפות שולחן גדולות

 217 מפות שולחן קטנות

 177 מפיות בד

 077 מגבות אמבט

 317 מגבות ידיים

 אריגים
משקל משוער 

 )גרם(

 117  חולצות דקות

 377 חולצות כותנה

 277 חולצות

 177 שמלות כותנה

 317 שמלות

 077 ג'ינס

 177 (יח' 17מטפחות בד )

 T 121חולצות 

 

 טעינה
 את דלת הטעינה. ופתח 

 מבלי לדחוס  ו את פרטי הכביסה במכונההניח
 .אותם

  .דחפו את הדלת לנעילה 
 

וודאו כי לא נתפסו פרטי לבוש במנגנון  
 הדלת.
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 בחירת תוכנית והפעלת המכונה 4
 

 
 
 נורת אזהרת ניקוי מסנן .1

 נורת האזהרה נדלקת כאשר המסנן מלא.
 

 תכניתמחוון התקדמות ה .2
 תכניתה מאפשר לעקוב אחר התקדמות

 הנוכחית.
 

 טמפרטורה נמוכה .3
 .משמש לייבוש בטמפרטורות נמוכות

 

 (On\Offכפתור כיבוי והדלקה ) .4
 מאפשר להדליק ולכבות את המכשיר.

 

  תכניותבורר כפתור  .5
 הרצויה. תכניתמאפשר לבחור ב

 

 בטל\השהה\כפתור התחל .6
 תכניתמאפשר להתחיל, להשהות ולבטל 

 ייבוש.
 

 נורת אזהרה מיכל מים .7
נורת האזהרה נדלקת כאשר מיכל המים 

 מלא. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אוורור סינתטי כותנה

 
 גיהוץ יבש

 

מוכן 
 ללבישה

 

ניקוי 
 מסנן

 /  הפעלה
 כבוי
 

 \התחל
 \השהה
 בטל

 מיכל מלא
 

הגנה בפני 
 ילדים
 

טמפרטורה  סחיטה
חיווי  נמוכה

מעקב 
 טיימר
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 הכנת המכונה
 חברו את המכונה לחשמל. .1
 מקמו את הכביסה בתוך התוף. .2
 (.On\Offלחצו על כפתור ההפעלה ) .3

לחיצה על כפתור ההפעלה לא בהכרח  
אומרת שתוכנית הייבוש החלה. לחצו על כפתור 

 התוכנית.בטל להתחלת \השהה\התחל
  

  בחירת תכנית
בחר את התוכנית המתאימה מן הטבלה הזאת 

 אשר כוללת טמפרטורת ייבוש במעלות.
 

 יבש במיוחד

ייבוש בטמפרטורות גבוהות 
במיוחד עבור בדי כותנה. 
בדים עבים ורב שכבתיים 

)דוגמת מגבות, מצעים 
וג'ינסים( מיובשים במידה 

כזאת שאינם נדרשים גיהוץ 
 ארון.לפני הכנסתם ל

מוכן 
 ללבישה

כביסה רגילה )דוגמת מפות 
שולחן ותחתונים( המיובשת 
בצורה שלא מצריכה גיהוץ 

 לפני לבישה.

מוכן 
ללבישה 

 פלוס

כביסה רגילה )דוגמת מפות 
שולחן ותחתונים( המיובשת 
בצורה שלא מצריכה גיהוץ 

לפני לבישה, אך במידה גדולה 
יותר מפריטים המיובשים 

 בישה".בתוכנית "מוכן לל

 מוכן לגיהוץ
כביסה רגילה )דוגמת חולצות 

 ושמלות( המוכנות לגיהוץ.

 למידע נוסף עיינו בטבלת תוכניות הייבוש. 
 

 תוכניות עיקריות
 נוגד קמטים 

פעולת ייבוש בת שעתיים למניעת קמטים 
קחו את הכביסה יבכביסה תופעל אם לא ת

סיום הפעולה. תכנית זו  מהמכונה לאחר 
דקות כדי  17הכביסה בפרקים של מסובבת את 

 למנוע הצטברות קמטים על הבגד.
 

 ורורוא 
דקות ללא  17 -כמתבצע בערך ורור בלבד וא

יר חם. אתם יכולים לאוורר כך את וושימוש בא
פרטי הלבוש שלכם שהושארו בארון סגור לפרקי 

 זמן ארוכים.

 תכניות קצובות בזמן  
 תכניות הקצובותמה אחת אתם יכולים לבחור

 דקות...  131דקות...  171ות... דק 27-ל בזמן
. הרצויה הסופית כדי להשיג את רמת הייבוש

יבשו את כביסת הכותנה בטמפרטורה גבוהה 
וכביסה סינטטית ועדינה בטמפרטורה נמוכה 

 .בהתאם לסוג הכביסה
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 וצריכת הספק טבלת בחירת תוכניות
 

 

 טבלת תוכניות
 

 תכנית
קיבולת 

 )ק"ג(

בוב מהירות סי
במכונת 

 הכביסה )סל"ד(

כמות לחות 
 נותרת

זמן ייבוש 
 )בדקות(

 צבעוני\כותנה

 מוכן ללבישה 

0 
1777 17% 131 

877 07% 117 

3.1 
1777 17% 97 

877 07% 171 

 לגיהוץמוכן  

0 
1777 17% 171 

877 07% 127 

3.1 
1777 17% 17 

877 07% 17-97 

 סינתטי

 3.1 ישהמוכן ללב 
877 47% 17 

177 17% 97 

 ערכי צריכת אנרגיה

 תכנית
קיבולת 

 )ק"ג(

מהירות סיבוב 
במכונת 

 הכביסה )סל"ד(

כמות לחות 
 משוערת בבד

כמות צריכת 
 אנרגיה 

 ואט(-)קילו

 4.48 17% 1777 0 מוכן ללבישה* -בגדי כותנה

 3.47 17% 1777 0 מוכן לגיהוץ -בגדי כותנה

 1.17 47% 877 3.1 לבישהמוכן ל -סינתטי
 

 

 
 (EN 61121:2005)וית צריכת אנרגיה ותוכנית ת: *
 

. נתונים אלו EN 61121:2005זו נקבעו עפ"י הסטנדרטים של תוכנית  בטבלהכל הערכים שניתנו 
בהתאם לסוג הכביסה, מהירות סחיטת הכביסה, גורמים סביבתיים  טבלהעשויים לסטות מן ה

 ושינויים במתח.
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 עזרפעולות 
  

 טמפרטורה נמוכה
תכונה זו מאפשרת לכם לייבש בטמפרטורה 

 LEDנמוכה יותר ובכך לחסוך באנרגיה. 
 .ההתראה יאיר כאשר תבחרו בתכונה זו

אתם חייבים להשתמש בתכונה זו כאשר  
אתם מייבשים את הכביסה הסינטטית או 

 .העדינה שלכם
 

 נוריות אזהרה

אם נוריות האזהרה עשויות להשתנות בהת 
 לדגם שבבעלותכם.

 
 ניקוי מסנן

נורת אזהרה תידלק כדי להזכיר לכם לנקות את 
 מסנן המוך בסוף פעולת המכונה.

אם נורה זו נדלקת ללא הפסקה יש לפנות  
 ל"פתרונות אפשריים לבעיות" בחוברת ההדרכה.

 
 מיכל מים

סמל אזהרה יופיע בסוף התוכנית כאשר  
המיכל מלא מים. המכונה מפסיקה את 

פעולתה אם הסמל נדלק במהלך התוכנית. 
כדי להפעיל מחדש את המכונה, נקזו את 

המים במיכל המים. לחצו על התחל / השהה / 
( כדי להפעיל Start / Pause / Cancelבטל )

את התוכנית לאחר שרוקנתם את מיכל המים. 
 תמשיךוהתוכנית  תיכבהנורית האזהרה 

 לפעול.
 
 תחלת התכניתה
 /Startהתחל/השהה/בטל )לחצו על כפתור  .1

Pause/Cancel.כדי להתחיל את התכנית ) 
התחל/השהה/בטל תידלק של כפתור הנורית  .2

 שהתוכנית החלה.כדי לציין 
 

 הטיימר תכנית חיווי התקדמות
תאיר כל עוד התוכנית  LED -אחת מנוריות ה

 פועלת ותציג את זמן התוכנית המשוער הנותר. 

 
 שינוי התכנית לאחר שהחלה

יכולים להשתמש באפשרות זו לייבוש  אתם
לאחר שמייבש  בתוכנית שונה גםהבגדים שלכם 

 הכביסה שלכם החל לפעול.

 לדוגמא:
התחל/השהה/בטל לחצו והחזיקו את כפתור 

" דקות 97לבחור תוכנית "שניות כדי  3למשך 
 " דקות. 17במקום תוכנית "
כפתור " דקות על ידי סיבוב 97בחרו בתוכנית "

 התכנות. 
להתחלת  התחל/השהה/בטלכפתור לחצו על 

 התוכנית. 

התוכנית שנבחרה תחילה תמשיך בפעולה  
גם אם כפתור בורר התוכניות יוזז ומצב תוכנית 

אחרת יבחר בעת שהמכונה בפעולה. אתם 
חייבים לבטל את התוכנית הפועלת על מנת 

לשנות את תוכנית הייבוש. )ראו, סיום התוכנית 
 באמצעות ייבוש(.

 
 וספה / הוצאה של כביסה במצב המתנהה

בכדי להוסיף או להוציא כביסה לאחר הפעלת 
 התוכנית:

 /Startהתחל/השהה/בטל )כפתור לחצו על  .1
Pause/Cancel ) כדי להעביר את המייבש

 . תהליך הייבוש ייעצר.Pause למצב המתנה
פתחו את הדלת במצב השהייה וסגרו אותה  .2

 .שוב לאחר הוספת או הוצאת הכביסה
 /Startהתחל/השהה/בטל )כפתור לחצו על  .3

Pause/Cancel ).כדי להפעיל את התוכנית 

כל סוג של כביסה שהוסף לאחר שהליך  
הייבוש החל עלול לגרום לבגדים שכבר התייבשו 

להתערבב עם בגדים רטובים יותר והתוצאה 
 תהיה כביסה רטובה לאחר סיום תהליך הייבוש.

 
 נעילה בפני ילדים

שרות לנעילה בפני ילדים כדי למנוע קיימת אפ
הפרעה לתוכניות בשל לחיצה על לחצנים כאשר 

התוכנית פועלת. דלת המייבש וכל הלחצנים למעט 
( בלוח המקשים On / Offלחצן "הפעלה / כיבוי" )

אינם פועלים כאשר תכונת הנעילה בפני ילדים 
 פועלת.

בכדי להפעיל את תכונת הנעילה בפני ילדים, לחצו 
( ועל audio warningלחצן "צליל אזהרה" )על 

( בו זמנית anti-creasingלחצן "מניעת קמטים" )
 שניות. 3למשך 

כדי להפעיל תוכנית חדשה לאחר סיום התוכנית, או 
כדי להפריע לתוכנית הפועלת, יש לנטרל את 
 3הנעילה. לחצו על אותם הלחצנים שוב למשך 

 .שניות כדי לנטרל את הנעילה



 

06 

 

עול יופיע על המסך כאשר תפעילו את סמל המנ
 הנעילה בפני ילדים.

 

 
 

של חיוויי מעקב תוכנית  LED -אחד מנורות ה 
הטיימר יתחיל להבהב כאשר הנעילה מפני ילדים 

 מופעלת. 

כאשר המכונה תנוטרל מפני ילדים נעילה  
תופעל מחדש על ידי לחיצה על מתג 

 ההפעלה/כיבוי. 
 

 יטולסיום התוכנית באמצעות ב
התוכנית אשר נבחרה תחילה תמשיך לפעול גם 
אם המיקום של כפתור בורר התוכניות השתנה. 

ניתן לבחור בתוכנית חדשה ולהתחיל אותה 
לאחר שיופעל מצב "ביטול תוכנית" כדי לשנות 

 את תוכנית הייבוש. 
 כדי לבטל תוכנית נבחרת כלשהי;

  התחל/השהה/בטל )כפתור לחצו עלStart/ 
Pause/Cancel) 3 -למשך פרק זמן של כ 

לאזהרה "מיכל מים"  LED -שניות. נורות ה
אזהרה  LED"ניקוי מסנן" כמו גם נורת  -ו
יאירו " על חיווי המעקב אחר תוכניות 7"

 בסוף. 
 

משום שהצד הפנימי של המייבש יהיה חם  
ביותר כאשר תבטלו את התוכנית בעת הפעלת 

י לקרר כד האוורורהמייבש, הפעילו את תוכנית 
 את המייבש.

המכונה לא תתחיל לפעול גם אם כפתור 
 (Start/Pause/Cancelהתחל/השהה/בטל )

לחוץ, אלא אם כפתור בורר התוכניות יחזור 
לתוכנית הראשונית. התוכנית המושהית חייבת 

 להתבטל במטרה לשנות את תוכנית הייבוש. 
 
 

 סיום תוכנית
 filterסמלי האזהרה של "ניקוי מסנן" )

cleaning( "ו"מיכל מים )Water tank יופיעו )
" על חיווי מעקב 7האזהרה " LEDכאשר 

התוכנית יאיר בסוף התוכנית. ניתן יהיה לפתוח 
את הדלת והמכונה תהיה מוכנה למחזור ייבוש 

 חדש. 
( כדי לכבות On / Offלחצו על "הפעלה / כיבוי" )

 את המייבש.
 

ל בת שעתיים למניעת קמטים תופעתוכנית  
כדי למנוע מהכביסה להתקמט אם לא תוציאו 

 אותה מיד עם סיום הייבוש.
 

נקו את המסנן לאחר כל ייבוש )קראו בפרק,  
 ניקוי המסנן(.

 

)קראו  נקזו את מיכל המים לאחר כל ייבוש 
 בפרק, מיכל מים(.
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 תחזוקה וניקוי 5
 

 מסנן / משטח פנימי בדלת
יר מוך וסיבים המשתחררים מהכביסה לאוו

   במהלך הייבוש נאספים במסנן.

 
 

סיבים ומוך נוצרים בדרך כלל במהלך  
 הלבישה והכביסה.

נקו תמיד את המסנן ואת המשטחים  
 הפנימיים של הכיסוי לאחר כל תהליך ייבוש.

תוכלו לנקות את המסנן ואת אזור המסנן  
 באמצעות שואב אבק.

 כדי לנקות את המסנן:
 פתחו את דלת המייבש. .1
הכיסוי באמצעות משיכתו כלפי  הסירו את .2

 מעלה ופתיחת המסנן.
נקו מוך, סיבים ושאריות כותנה ביד או  .3

 באמצעות מטלית רכה.
סגרו את המסנן והכניסו אותו בחזרה  .4

 לתושבת שלו.
חסימה עלולה להתרחש על גבי שטח המסנן  

לאחר השימוש במייבש לפרק זמן כלשהו; אם 
ותו זה קורה, שטפו את המסנן במים ויבשו א

   לפני השימוש.

 
 

נקו את כל השטח הפנימי של הכיסוי ושל  
 אטם הדלת.

 
 

 מיכל המים
הלחות של הכביסה הלחה יוצאת מהכביסה 

ומתעבה. נקזו את מיכל המים בתום כל מחזור 
ייבוש או במהלך הייבוש כאשר נורית "מיכל 

 המים" דולקת.
 המים המעובים אינם מי שתיה! 
כל המים כאשר לעולם אל תוציאו את מי 

 התוכנית פועלת!
אם תשכחו לנקז את מיכל המים, המייבש שלכם 

יפסיק לעבוד במהלך מחזורי הייבוש הבאים 
כאשר מיכל המים יהיה מלא ונורית האזהרה של 

מיכל המים תאיר. אם זה המקרה, לחצו על 
כדי  (Start/Pause/Cancelהתחל/השהה/בטל )

 המיכל. להמשיך את מחזור הייבוש לאחר ריקון
 *כדי לנקז את מיכל המים:

 

משכו את המגירה והוציאו את מיכל המים  .1
 בזהירות.
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 .נקזו את המים במיכל .2
 

 
 

אם קיימת הצטברות מוך במשפך של מיכל  .3
 המים, נקו אותו במים זורמים.

 החזירו את מיכל המים למקומו. .4
 

 למעבה
אוויר חם ולח במעבה מתקרר באמצעות אוויר 

, האוויר הלח העובר במייבש קר מהחדר. לכן
 שלכם מעובה ולאחר מכן נשאב למיכל.

מחזורי ייבוש או  37נקו את המעבה לאחר כל  
 פעם בחודש.

 כדי לנקות את המעבה:
אם בוצע תהליך ייבוש, פתחו את דלת  .1

 המייבש והניחו למייבש להתקרר.
  
 
 
 
 
 
 

 
 
שחררו את שני מנעולי המעבה לאחר פתיחת  .2

 הפלטה.
 

 המעבה החוצה.משכו את  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נקו את המעבה באמצעות זרם מים חזק  .4

 במקלחת והמתינו עד לניקוז המים.
  
 
 

 
 

 
 
 
 
החזירו את המעבה למקומו. הדקו את שני  .1

 וודאו שהם ממוקמים בצורה נכונה. הנועלים
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 סגרו את כיסוי הפלטה. .1
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 פתרונות אפשריים לבעיות 6
 

 קח יותר מדי זמןתהליך הייבוש לו

 .סבכת המסנן עשויה להיות סתומה. יש לשטוף את המסנן במים 
 

 הכביסה רטובה בסוף תהליך הייבוש

 .סבכת המסנן עשויה להיות סתומה. יש לשטוף את המסנן במים 
 .המכונה הועמסה מעבר לקיבולת המותרת. אין להעמיס את המכונה 
 

 .תכניתכונה לא פועלת לאחר שנבחרה הלא מתחילה. המ תכניתהמכונה לא נדלקת או שה

 .יכול להיות כי המכונה לא מחוברת לחשמל. וודאו כי תקע המכונה מחובר לחשמל 
 .יכול להיות שדלת המכונה עדיין פתוחה. וודאו כי סגרתם את הדלת כראוי 
 " הייבוש  תכנית" לא נלחץ. וודאו כי התחל/השהה/בטליכול להיות שלא נבחרה תכנית או שכפתור

 הרצויה נבחרה וכי המכשיר לא נמצא במצב השהייה.
 מפני ילדים עשוי להיות מופעל. וודאו כי ביטלתם את מנגנון הנעילה מפני ילדים-המנגנון נעיל. 
 

 הופרעה ללא כל סיבה. תכניתה

 .יכול להיות שדלת המכונה עדיין פתוחה. וודאו כי סגרתם את הדלת כראוי 
 לחידוש הפעולה.התחל/השהה/בטל. לחצו על כפתור "שהייתה הפסקה במתח למכשיר יתכן " 
 מיכל המים עשוי להיות מלא. נקזו את המים מהמיכל. 
 

 הכביסה התכווצה או נפגמה עקב הייבוש.

 ית וייבוש שאינה מתאימה לסוג הבד שהוכנס למכונה. הקפידו להסתכל בתו תכניתבוצע שימוש ב
 ק בדים המתאימים לייבוש במכונה.הבגד לפני הכנסת הבגדים למייבש ולייבש אך ור

 ייבוש בעל חום מתאים לסוג הכביסה שברצונכם ליבש. תכניתבחרו ב 
 

 מנורת התוף לא נדלקת עם פתיחת הדלת )בדגמים עם מנורה(

 .יכול להיות שכפתור הכיבוי וההדלקה לא נלחץ. וודאו כי המכשיר אכן דולק 
 ורשה להחלפת הנורה.יכול להיות כי הנורה נשרפה. קראו לאיש מקצוע מ 
 

LED "7מהבהב " 

  .התוכנית בת השעתיים למניעת קמטים הופעלה. כבו את המייבש והוציאו את הכביסה 
 

LED "7 "פועל 

  .התוכנית הסתיימה. כבו את המייבש והוציאו את הכביסה 
 

 נורית "ניקוי מסנן" מהבהבת.

 .יכול להיות שמסנן המוך לא נוקה. שלפו את המסנן ונקו אותו 
 

 יוצאים החוצה מהמכסהים מ

 את המשטח הפנימי של המכסה ואטם הדלת. קו נ 
 

 נפתח באופן ספונטאנימכסה 

  ו שהוא נסגר היטב למקומו. אותו עד אשר תשמעדחפו 
 

 קונדנסור: המצוידיםעבור מוצרים 

 נורית "מיכל מים" מהבהבת.

 .יכול להיות שהמיכל מלא במים. רוקנו את מיכל המים 
 

 .ניקוי קונדנסר מהבהבת LEDורת נ

 ת. מגן הבעיטומתחת לאת המסננים בקונדנסור קו נ ו נקי.שהקונדנסור אינתכן י 
 

 

 אם התקלה נמשכת גם לאחר נקיטת הפתרונות המוצעים יש לפנות לטכנאי מוסמך. 
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 הוראות בטיחות למכשירי חשמל
 

 א קראו את הוראות הבטיחות בקפידה לפני השימוש במכשיר.אנ 

 ,כשיר שברשותכם משום שהם מייתכן שהאיורים יהיו שונים במקצת מה בחוברת זו
 משמשים רק כדוגמא לסייע לכם בהבנת ההוראות.

 

אתם עלולים להיפצע באופן חמור או שהדבר  אם תתעלמו מהוראות האזהרה, - אזהרה
 למוות עלול לגרום לתאונה או

אם תתעלמו מהודעת ההתראה ,אתם עלולים להיפצע קלות או שהמכשיר עלול  - התראה
 להינזק 
 
 

 אמצעי זהירות בהתקנת המכשיר
 

 אזהרות:

 ,הדבר עלול לגרום להתחשמלות, הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון תנורי חשמל 
 לתקלה או לעיוות. לשריפה,

 או בכל מקום שבו המכשיר  ון בחדר אמבטיה,במקומות לחים כג אין להשתמש במכשיר
 הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. עלול להירטב,

 ,נתקו את  אם אתם מריחים עשן או ריחות אחרים או שומעים רעשים מוזרים מהמכשיר
 כבל החשמל ופנו למרכז השירות.

 ום אם תמשיכו להשתמש במכשיר מבלי לנקוט בצעדים המתאימים, הדבר עלול לגר
 להתחשמלות או לשריפה.

 

 התראות :

 .אם  התקינו את המכשיר במיקום שטוח ויציב אשר לא קיימת בו סכנה לנפילת המכשיר
 אתם עלולים להיפצע או שהמכשיר עלול להינזק. המכשיר ייפול,

 ,המכשיר עלול להינזק. הרחיקו את המכשיר משמש ישירה 

  כוננית ספרים או מדף,אין למקם את המכשיר בהתקנה מובנית כגון בתוך 

 .המכשיר דורש אוורור 
 
 

 בטיחות חשמל
 

 אזהרות:

 .הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק. אתם עלולים להתחשמל או להיפצע 

 ,אם הפינים בתקע רטובים או  בנוסף, אין לגעת בתקע החשמל כשידיכם רטובות
ים להתחשמל אתם עלול נגבו את התקע היטב או נגבו את האבק, מכוסים באבק,

 .כתוצאה מעודף לחות

 ,אתם עלולים  נתקו את כבל החשמל ואת כבל האות, במהלך סופת רעמים או ברקים
 להתחשמל או שעלולה לפרוץ שריפה.

  התקע  תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק, -ניתוק ההתקן מאספקת החשמל
 .חייב להיות זמין להפעלה
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 התראות:

 סגירה בדלת או  ניקוב, מעיכה, כגון פיתול, מכני או פיזי, הגנו על כבל החשמל מפני נזק
 לשקעים ולנקודה בה הכבל יוצא מהמכשיר. שימו לב במיוחד לתקעים, .דריכה על הכבל

 ,הוא אינו מנותק מאספקת החשמל אפילו אם  כל זמן שהמכשיר מחובר לשקע החשמל
 כיביתם אותו באמצעות מתג ההפעלה.

 

 שיראמצעי זהירות בהובלת המכ
 

 אזהרה:

 .אתם  הקפידו לנתק את כל הכבלים לפני הובלת המכשיר, הקפידו לכבות את המכשיר
 עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול להינזק.

 

 התראות :

 שיר במהלך ההובלה. אתם עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול כהימנעו מזעזוע המ
אם תפילו את  .החזיקו את המכשיר בשתי ידיכם כשהמסך פונה קדימה להינזק.
פנו למרכז שירות  המוצר הפגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה, ,המכשיר

 לתיקון המכשיר.
 

 אמצעי זהירות בשימוש המכשיר
 

 אזהרות:

 ,הדבר עלול לגרום  לתקן או לשנות את המכשיר בכוחות עצמכם, אל תנסו לפרק
 נא פנו למרכז השירות.א לכיול או לתיקון המכשיר, לבדיקה, לשריפה או להתחשמלות.

 ,אין לחשוף את המכשיר למים או ללחות. להקטנת הסכנה לשריפה או להתחשמלות 
כגון  אין לחשוף את המכשיר לטפטופים או להתזות ואין להניח חפצים מלאים במים,

 על גבי המכשיר. אגרטלים,

 .וק הטיפול נדרש במקרה שהמכשיר ניז לטיפול במכשיר, פנו לטכנאים מורשים בלבד
במקרה של חדירת נוזלים  כגון במקרה שכבל או תקע החשמל פגומים, בצורה כלשהי,

המכשיר אינו פועל  המכשיר נחשף לגשם או ללחות, או נפילת חפצים לתוך המכשיר,
 באופן תקין או במקרה של נפילת המכשיר.
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 שרות
כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך ע"י חברת 

. 
 

על מנת לאפשר לנו לתת לכם את השירות האיכותי והמהיר ביותר, תתבקשו בעת 
)סוג ודגם(. פרטים שתתקשרו לציין את מספר הלקוח שלכם ופרטי המכשיר שברשותכם 

 אלו מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המכשיר.
 

 לתשומת לבכם
חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה 
אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למכשיר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או 

 הנוגד את הוראות הפעלה אלו.כתוצאה משימוש 
 

תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ  מחלקת השירות של חברת 
ובימי שישי וערבי חג, בין  10:77עד  78:77ה' בין השעות -ושרות בכל עת, בין הימים א'

 .12:77עד  78:77השעות 
 

  :1-777-777-979ליצירת קשר עם מוקד שרות הלקוחות, אנא חייגו 
 

 service.co.il-main@brimagדוא"ל: 
 

 פקס  טלפון  כתובת  מעבדה  אזור 

 73-5516196 1-777-777-979 א.ת. חולון 3הסדן   מרכז 

  צפון
 , 97שד' ההסתדרות 

 מפרץ חיפה
1-777-777-979 74-1424411 

 71-6232131 1-777-777-979 , ב"ש 4דרך חברון   דרום 

 72-6717722 1-777-777-979 , ירושלים  7הסדנה  אלרם  ירושלים והסביבה 

 71-6372717 1-777-777-979 אילת ,4רח' המוצר   אילת 

  

 

 לשירותכם בכל עת!

 

mailto:main@brimag-service.co.il


 

 




