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Овој производ е произведен со помош на најнова технологија во еколошки услови.

1 Iважни упатства за безбедноста и околината
Ова поглавје содржи безбедносни упатства и ќе ви помогне да се 
заштитите од ризикот за лична повреда или оштетување на имотот. 
Непочитувањето на овие упатства ја поништува гаранцијата.
1.1 Општа безбедност
• Овој производ може да го користат деца над 8-годишна возраст 

и лица чиишто физички, сетилни или ментални способности не 
се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство 
или познавања само ако се под надзор на други лице, или ако 
се обучени како безбедно да го користат производот и ги знаат 
можните ризици. Децата не смее да си играат со производот. 
Чистењето и одржувањето не смее никогаш да го вршат деца, 
освен ако не се под надзор на одговорно возрасно лице. Децата 
под 3 години треба да се држат настана освен ако не се под 
постојан надзор.

• Никогаш не ставајте го производот на под што е покриен со тепих. 
Недостаток на проток на воздух под машината ќе предизвика 
прегревање на електричните делови. Со тоа се предизвикуваат 
проблеми со машината.

• Ако производот е дефектен, не треба да се вклучува освен ако не 
го поправил овластен сервисер. Постои ризик од електричен удар!

• Овој производ е дизајниран за да продолжи со работа кога ќе 
дојде струја по прекин во снабдувањето. Ако сакате да откажете 
програма, видете го поглавјето „Откажување програма“.

• Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со 
осигурувач 16 A. Не занемарувајте го фактот дека мора да 
има инсталација со заземјен приклучок извршена од страна 
на квалификуван електричар. Нашата компанија нема да 
биде одговорна за какви било оштетувања што ќе се појават 
ако производот се користел без заземјување во согласност со 
локалните регулативи.

• Доводот на вода и цревата за одвод мора да се цврсто затегнати и 
неоштетени. Инаку, постои ризик од протекување вода.

• Никогаш не отворајте ја вратата за полнење и не вадете го 
филтерот додека има вода во барабанот. Инаку, постои ризик од 
поплава и повреда од врела вода.

• Не отворајте ја сосила заклучената врата за полнење. Врата за 
полнење ќе биде подготвена за отворање по неколку минути откако 
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ќе заврши циклусот на перење. Во случај на насилно отворање на 
вратата за полнење може да се оштетат вратата и механизмот за 
заклучување.

• Исклучете го производот од струја кога не го користите.
• Никогаш не мијте го производот со истурање вода врз него! Постои 

ризик од електричен удар!
• Никогаш не допирајте го приклучокот со мокри раце! Никогаш 

не влечете го кабелот, секогаш извлекувајте го со фаќање на 
приклучокот.

• Користете детергенти, омекнувачи и додатоци што се соодветни 
само за автоматски машини за перење алишта.

• Следете ги упатствата на етикетите на алиштата и на пакувањето 
на детергентот.

• Производот мора да биде исклучен од струја при постапки за 
монтирање, одржување, чистење и поправка.

• Постапките за монтирање и поправка секогаш мора да ги извршува 
овластен сервисер. Производителот нема да биде одговорен за штети 
што би се појавиле од постапки што ги спровеле неовластени лица.

• Ако кабелот за напојување со ел. енергија е оштетен, истиот 
мора да биде заменет од производителот, центарот за грижа за 
корисници или соодветно квалификувано лице (се претпочита 
електричар) или некој што е овластен од увозникот, со цел да се 
избегнат можните ризици.

• Ставете го производот на цврста и рамна површина.
• Не ставајте го апаратот на волнени прекривки или слични 

површини.
• Не ставајте го производот на висока платформа, во близина на раб 

или скалеста површина.
• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Никогаш не користете сунѓер или материјали за триење. Така ќе ги 

оштетите обоените, хромираните и пластичните површини.
1.2 Наменета употреба
• Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен 

за комерцијална употреба и не смее да се користи надвор од 
наменетата употреба.

• Производот може да се користи само за перење и плакнење 
алишта што се соодветно обележени.

• Производителот ги отфрла сите одговорности што произлегуваат 
од неправилна употреба и транспорт.

1.3 Безбедност на децата
• Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на 

безбедно место и подалеку од дофатот на децата.
• Електричните производи се опасни за децата. Држете ги децата 

подалеку од производот додека работи. Не дозволувајте им да 
играат со производот. Користете ја функцијата за заштита за деца 
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за да ги спречите да си играат со производот. 
• Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја 

напуштате просторијата каде е сместен производот.
• Чувајте ги сите детергенти и адитиви на безбедно место, подалеку 

од дофат на деца на тој начин што ќе го затворите капакот на садот 
во кој го чувате детергентот или ќе го залепите пакувањето со 
детергент.

Стаклената врата за полнење станува многу врела кога 
перете алишта на висока температура. Затоа, држете 
ги особено децата подалеку од вратата на машината 
додека перете.

1.4 Информации за пакувањето
• Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во 

согласност со одредбите за заштита на животната средина на 
државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со 
домашниот или друг отпад. Однесете го во центрите за собирање 
материјали за пакување коишто ги посочуваат локалните 
овластени тела.

1.5 Фрлање на производот во отпад
• Овој производ е произведен од делови и материјали со висок 

квалитет коишто може повторно да се употребат и се соодветни 
за рециклирање. Затоа, не фрлајте го производот заедно со 
домашниот отпад кога веќе не може да се користи. Однесете 
го собирен центар за рециклирање електрична и електронска 
опрема. Консултирајте се со локалните овластени тела за да 
дознаете каде е најблискиот собирен центар. Помогнете при 
заштита на животната средина и природните ресурси со тоа што 
ќе ги рециклирате искористените производи. Исечете го кабелот за 
напојување и скршете го механизмот за заклучување на вратата 
за да не може да работи пред да го фрлите производот за да ги 
заштитите децата.

1.6 Усогласеност со законот на ЕУ - WEEE
Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за 
отпад од електронска и електрична опрема (WEEE) (2012/19/
EU).  Овој производ го носи симболот за класификација на 
отпад од електрична и електронска опрема (WEEE).
Овој производ е произведен со многу квалитетни делови 
и материјали коишто може повторно да се употребат и 
се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот 
производот заедно со домашниот отпад и со други видови 
отпад на крајот на неговиот животен век.  Однесете го 

собирен центар за рециклирање електрична и електронска опрема. 
Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе 
за овие собирни центри. 
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Усогласеност со Директивата за ограничување на опасни супстанции (RoHS):
Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ 
за ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EУ).  Не 
содржи опасни и забранети материјали наведени во Директивата.

2 Инсталација
Обратете се на најблискиот овластен сервисер 
за инсталација на производот. Погледнете ги 
информациите во упатството за корисникот 
и проверете дали струјата, доводот за вода и 
системот за испуштање вода се соодветни за 
да го подготвите производот за работа и пред 
да го повикате овластениот сервисер. Ако нема 
соодветни услови, повикајте квалификуван 
техничар и водоводџија за да ги завршат 
неопходните подготовки.

C Подготовката на локацијата и инсталацијата 
на струјата, водата и одводот на местото за 
инсталација се одговорност на потрошувачот.

B предупредување: Инсталацијата и 
електричните поврзувања на производот 
мора да ги спроведе овластен сервисер. 
Производителот нема да биде одговорен за 
штети што би се појавиле од постапки што ги 
спровеле неовластени лица.

A предупредување: Пред инсталацијата, 
проверете визуелно дали производот има 
дефекти. Ако има, не инсталирајте го. 
Оштетените производи претставуваат ризик за 
безбедноста.

C Проверете дали доводот за вода, одводните 
црева и електричниот кабел се превиткани, 
престапнати или притиснати кога го буткате 
производот на своето место по инсталацијата 
или чистењето. 

2.1 Соодветна локација за поставување
• Поставете ја машината на цврст под. Не ставајте 

ја на волнени прекривки или слични површини.
• Вкупната тежина на машината за перење и на 

сушалната - со полно оптоварување - кога се 
поставени една врз друга, достигнува околу 180 
килограми. Ставете го производот на цврст и 
рамен под што има задоволителен капацитет на 
носивост!

• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Не инсталирајте го производот на места каде 

температурата може да падне под 0 °C.
• Ставете го производот најмалку 1 см. оддалечен 

од рабовите на друг мебел.
2.2 Вадење на потпорите во пакувањето
Закосете ја машината наназад за да ги извадите 
потпорите во пакувањето. Отстранете ги потпорите 
во пакувањето со извлекување на лентата.

2.3 Вадење на транспортните брави

A
предупредување: Не вадете ги транспортните 
брави пред да ги извадите потпорите во 
пакувањето.

A
предупредување: Извадете ги навртките 
за безбеден транспорт пред да ја вклучите 
машината! Инаку, производот ќе се оштети.

1. Разлабавувајте ги навртките со клуч с° додека не 
започнат да ротираат слободно (С).

2. Извадете ги навртките за безбеден транспорт со 
тоа што ќе ги одвртите внимателно.

3. Поставете ги пластичните капаци што се 
доставени во вреќичка со Упатството за 
корисникот во отворите на задниот панел. (P)

C Чувајте ги навртките за безбеден транспорт 
на сигурно место ако треба повторно да ги 
употребите кога машината за перење ќе треба 
да се премести.

C Никогаш не поместувајте го уредот без 
правилно поставени навртки за безбеден 
транспорт!

2.4 Поврзување на доводот за вода

C Притисокот на водата од доводот што е 
потребен за да работи машината мора да 
биде меѓу 1-10 бари (0.1 – 1 MPa). Неопходно 
е најмалку 10-80 литри вода да течат од 
целосно отворената славина во една минута 
за да работи машината без проблеми. Додајте 
вентил за намалување на притисокот, ако е 
повисок.

C Ако користите двоен довод на вода како 
единична единица за (ладна) доводна вода, 
мора да поставите стопер којшто е доставен 
со машината за вентилот за топла вода. 
(Се однесува за производите кои што се 
доставуваат со група слепи стопери).
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A предупредување: Моделите со единичен довод 
за вода не треба да се поврзуваат со славина 
за топла вода. Во тој случај, алиштата ќе се 
оштетат или производот ќе се префрли во 
заштитен режим и нема да работи.

A предупредување: Не користете стари или 
користени црева за довод на вода на новиот 
производ. Може да се предизвика флекање на 
алиштата.

1. Поврзете ги специјалните црева што се 
доставуваат со машината со вентилите за довод 
на вода на машината. Црвеното црево (лево) 
(макс. 90 °C) е за довод на топла вода, синото 
црево (десно) (25°C) е за довод на ладна вода.

A
предупредување: Проверете дали 
приклучоците за топла и ладна вода се 
правилно поставени кога се инсталира 
машината. Инаку, алиштата ќе бидат врели по 
перењето и излитени.

2. Затегнете ги сите навртки на цревата со 
рака. Никогаш не користете алат за нивно 
затегнување.

3. Отворете ги славините докрај по поставување на 
цревата за да проверите дали протекува вода на 
точките на поврзување. Ако има протекување, 
затворете ја славината и извадете ја навртката. 
Затегнете ја одново внимателно по проверка на 
заштитата. Затворајте ги славините кога не ја 
користите машината за да спречите протекување 
на водата и оштетувања.

2.5 Поврзување за одвод
• Крајот на цревото за одвод мора директно да се 

поврзе за одвод за отпадна вода или за бања. 

A
предупредување: Куќата ќе се поплави ако 
цревото излегува од лежиштето при испуштање 
на водата. Уште повеќе, постои ризик од 
попарување заради високите температури 
при перење! За спречување на овие ситуации 
и за да обезбедите непречен довод и одвод 
на водата од машината, фиксирајте го крајот 
на цревото за одвод цврсто за да не може да 
излегува. 

• Цревото мора да се прицврсти на висина од 
најмалку 40 см., а најмногу од 100 см.

• Во случај кога цревото е подигнато по 
поставување на под или близу до подот (помалку 
од 40 см. над подот), исфрлањето на водата 
се отежнува и алиштата ќе бидат прекумерно 
мокри. Затоа, следете ги висините што се 
посочени на сликата.

10
0c

m

40
cm

• За да спречите нечистата вода да се враќа во 
машината и за да обезбедите лесно испуштање, 
не потопувајте го крајот на цревото во нечиста 
вода или внесете го во одводот повеќе од 15 см. 
Ако е премногу долго, скратете го.

• Крајот на цревото не смее да се превиткува, 
настапнува и цревото не смее да биде 
притиснато меѓу одводот и машината.

• Ако должината на цревото е многу кратка, 
додајте оригинално црево за продолжување. 
Должината на цревото не смее да биде 
повеќе од 3.2 м. За да се спречат проблеми 
со протекување на водата, поврзувањето меѓу 
продолжното црево и цревото за одвод мора да 
се постави правилно со соодветна стега за да не 
се откачува и протекува.

2.6 Прилагодување на ногарките

A
предупредување: За да се обезбеди 
производот да работи тивко и без вибрации, 
тој мора да стои рамно и избалансирано 
на ногарките. Наместете ја машината 
со прилагодување на ногарките. Инаку, 
производот може да се поместува и да 
предизвика кршење и вибрации.

1. Рачно разлабавете ги завртените навртки на 
ногарките.

2. Прилагодувајте ги ногарките додека производот 
не застане рамно и стабилно.

3. Затегнете ги сите навртки со рака.
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A
предупредување: Не користете алати за да 
ги разлабавите завртените навртки. Инаку, 
машината ќе се оштети.

2.7 Поврзување на електриката
Поврзете го производот за заземјен приклучок, 
заштитен со осигурувач 16 A. Нашата компанија 
нема да биде одговорна за какви било оштетувања 
што ќе се појават ако производот се користел 
без заземјување во согласност со локалните 
регулативи.
• Поврзувањето мора да биде усогласено со 

државните регулативи.
• Приклучокот за ел. енергија мора да биде на 

дофат по поставувањето.
• Ако вредноста на осигурувачот во куќата е 

помалку од 16 ампери, повикајте квалификуван 
електричар да постави осигурувач од 16 ампери.

• Дадениот напон во поглавјето „Технички 
спецификации“ мора да биде еднаков на 
напонот на приклучокот.

• Не поврзувајте преку продолжни кабли или 
повеќенаменски приклучоци.

B предупредување: Оштетените кабли за струја 
мора да ги замени овластен сервисер.

Транспорт на производот
1. Исклучете го производот од струја пред 

транспортот.
2. Извадете ги поврзувањата за цревата за довод и 

одвод на вода.
3. Испуштете ја целата вода што останала во 

машината. 
4. Поставете ги навртките за безбеден транспорт 

по обратен редослед од постапката за вадење. 

C
Никогаш не поместувајте го уредот без 
правилно поставени навртки за безбеден 
транспорт!

A
предупредување: Материјалот од пакувањето 
е опасен за децата. Чувајте го на безбедно 
место и подалеку од дофатот на децата.

3 Подготовка
3.1 Сортирање на алиштата
• Сортирајте ги алиштата во согласност со видот 

ткаенина, боја и степенот на извалканост, како и 
со дозволената температура на водата.

• Секогаш почитувајте ги упатствата што се 
дадени на етикетите на облеката.

3.2 Подготовка на алиштата за перење
• Алиштата со метални предмети како што се 

шноли, копчиња на каиши и метални копчиња 
ќе ја оштетат машината. Тргнете ги металните 
делови или перете ги алиштата ставени во 
вреќичка за перење или во навлака за перница.

•  Извадете ги сите предмети од џебовите, како 
што се монети, пенкала или спајалки и превртете 

ги џебовите нанадвор и исчеткајте ги. Таквите 
предмети може да го оштетат производот и да 
предизвикуваат проблем со бучава.

• Ставете ги малите алишта, како што се 
бебешките чорапчиња или најлонските чорапи 
во вреќичка за перење или во навлака за 
перница.

• Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. 
Извадете ги деловите за закачување на 
завесите.

• Закопчајте ги патентите, зашијте ги 
разлабавените копчиња и искинатите делови на 
алиштата.

• Перете ги производите со етикети „може да се 
пере во машина“ или „рачно перење“ само на 
соодветна програма.

• Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, 
темно обоени памучни ткаенини може да 
испуштат многу боја. Исперете ги засебно.

• Тврдокорните дамки мора да се третираат 
соодветно пред перење. Ако не сте сигурни, 
прашајте некој во хемиско чистење.

• Користете само бои / стабилизатори за бои и 
отстранувачи за бигор соодветни за машинско 
перење. Секогаш следете ги упатствата на 
пакувањето.

• Перете ги пантолоните и деликатните алишта 
превртени наопаку.

• Чувајте ги алиштата од ангорска волна во 
замрзнувач неколку часа пред перење. Така ќе 
се намали литењето.

• Алиштата на коишто има материјали како 
брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. 
мора прво да се истресат пред да се стават во 
машината. Таквиот прав на алиштата може со 
време да се налепи на внатрешните делови на 
машината и да предизвика оштетувања.

3.3 Работи што треба да се извршат 
за штедење ел. енергија
Следниве информации ќе ви помогнат да го 
користите производот на еколошки и штедлив 
начин.
• Вклучувајте го производот со најголемиот 

капацитет што го дозволува избраната програма, 
но не преполнувајте го. Видете „Табела за 
програми и потрошувачка“.

• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето на 
детергентот.

• Перете ги малку извалканите алишта на ниски 
температури.

• Користете побрзи програми за мали количини на 
малку извалкани алишта.

• Не користете предперење и високи температури 
за алишта што не се многу валкани или 
исфлекани.

• Ако планирате да ги исушите алиштата во 
сушална, изберете ја најголемата брзина за 
центрифугата што се препорачува за тој циклус 
на перење. 

• Не користете повеќе детергент од количината 
што се препорачува на пакувањето на 
детергентот.

3.4 Прва употреба
Пред да го вклучите производот, проверете дали 
сите подготовки се направени во согласност со 
упатствата во поглавјата „Важни безбедносни 
упатства“ и „Инсталација“.
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Прво вклучете ја програмата за чистење на 
барабанот за да ја подготвите машината за перење 
алишта. Ако машианата нема програма за чистење 
на барабанот, пуштете ја постапката при прва 
употреба во согласност со методите опишани во 
поглавјето „5.2 Чистење на вратата и барабанот“ во 
ова упатсво за корисникот.

C Користете средство против бигор што е 
соодветно за машини за перење.

C
Останала малку вода во машината заради 
процесот за контрола на квалитетот во 
производството. Не е штетно за производот.

3.5 Правилен капацитет на полнење
Максималниот капацитет за полнење зависи од 
видот на алиштата, степенот на извалканост и 
саканата програма за перење.
Машината автоматски ја прилагодува количината 
вода во согласност со тежината на ставените 
алишта.

A
предупредување: Следете ги информациите 
во „Табелата за програми и потрошувачка“. 
Кога е преоптоварена, резултатите од 
перењето може да опаднат. Понатаму, може 
да се појават проблеми со бучава и вибрации.

Вид на алишта за 
перење Тежина (г)

Бањарка 1200
Салфети 100
Навлака за јорган 700
Креветски чаршав 500
Навлака за перница 200
Чаршав за маса 250
Крпа 200
Крпа за раце 100
Свечена тоалета 200
Долен веш 100
Машка работничка 
облека 600

Машка кошула 200
Машки пижами 500
Блузи 100

3.6 Ставање алишта
1. Отворете ја вратата за полнење.
2. Ставете ги алиштата слободно во машината.
3. Притиснете ја врата за да се затвори. Треба да 

слушнете звук на заклучување. Проверете дали 
некое парче од облеката се зафатило за вратата.

C
Вратата за полнење е заклучена додека работи 
програма. Вратата може да се отвори само по 
извесно време откако ќе заврши програмата.

A
предупредување: Во случај на погрешно 
ставени алишта, се појавуваат проблеми со 
бучава и вибрации во машината. 

3.7 Ставете детергент и омекнувач.

C
Кога користите детергент, омекнувач, штирак, 
фабричка боја, избелувач или отстранувач 
на бигор, прочитајте ги упатствата на 
производителот на пакувањето внимателно и 
следете ги вредностите за дозирање. Користете 
капаче со мерки ако има.

Фиока за детергент
Фиоката за детергент се состои од три дела:
– (1) за претперење
- (2) за главно перење
- (3) за омекнувач
- (*) понатаму, има и дел со сифон во одделот за 
омекнувачот.

12 3

Детергент, омекнувач и други средства за 
чистење
• Додајте детергент и омекнувач пред да ја 

вклучите програмата за перење.
• Никогаш не оставајте ја фиоката за детергент 

отворена додека работи програмата за перење!
• Кога користите програма без предперење, не 

ставајте детергент во одделот за предперење 
(оддел бр.  "1"). 

• Кога користите програма со предперење, 
не ставајте течен детергент во одделот за 
предперење (оддел бр.  "1").

• Не избирајте програма со предперење ако 
користите вреќичка или топка со детергент. 
Ставете ги топката или вреќичката со детергент 
директно меѓу алиштата во машината.

• Ако користите течен детергент, не заборавајте да 
ставите капаче со течен детергент во одделот за 
главно перење (оддел бр.  "2").

Избор на вид детергент
Видот детергент што ќе се користи зависи од видот 
и бојата на ткаенините.
• Користете различни детергенти за обоени и бели 

алишта.
• Перете ги деликатните алишта само со 

специјални детергенти (течен детергент, 
шампон за волна, итн.) што се користат само за 
деликатни алишта. 

• Се препорачува употреба на течен детергент за 
перење темно обоени алишта или прекривки.

• Перете волна со специјални детергенти 
изработени специфично за волна.

A
предупредување: Користете само детергенти 
што се специфично изработени за машини за 
перење.
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A предупредување: Не користете сапун во прав.

Прилагодување на количината детергент
Количината на детергентот за перење што треба 
да се употреби зависи од количината на алиштата 
за перење, степенот на извалканост и тврдоста на 
водата.
• Не користете количини коишто ги надминуваат 

количините за дозирање што се препорачани 
на пакувањето за да избегнете проблеми на 
прекумерна пена, лоша исплакнатост, штедење  
и конечно, заштита на животната средина.

• Користете помалку детергент за мали количини 
или малку извалкани алишта.

Употреба на омекнувачи
Истурете омекнувач во одделот за омекнувач во 
фиоката за детергент.
•  Не надминувајте во нивото  (>max<) што е 

означено во одделот за омекнувачот.
•  Ако омекнувачот ја загубил течната состојба, 

растворете го со вода пред да го ставите во 
фиоката за детергент.

Употреба на течни детергенти
Ако производот содржи капаче за течен 
детергент:
• Проверете дали сте го ставиле капачето со течен 

детергент во одделот бр.  "2".
•  Ако течниот детергент ја загубил течната 

состојба, растворете го со вода пред да го 
ставите во фиоката за детергент.

 
Ако производот содржи капаче за течен 
детергент:
• Не користете течен детергент за предперење во 

програма со предперење.
• Течниот детергент ги флека алиштата кога се 

користи со функцијата за одложено вклучување. 
Ако ја користите функцијата за одложено 
вклучување, не користете течен детергент.

Употреба на детергент во гел и таблети
Следете ги следните совети кога користите 
детергенти во таблети, гел и слично.
• Ако густината на детергентот во гел е течна, 

а машината не содржи специјално капаче за 
течни детергенти, ставете го детергентот во гел 
во одделот за главно перење кога машината ќе 
зема вода за првпат. Ако машината има капаче 
за течен детергент, наполнете го капачето со 
детергент пред да ја вклучите програмата.

• Ако густината на детергентот во гел не е течна 
или има форма на таблета со течен детергент, 
ставете го директно во барабанот пред перење.

• Ставете го детергентот во таблети во одделот за 
главно перење (оддел бр.  „2“) или директно во 
барабанот пред перење.

C
Детергентите во таблети може да остават 
траги во одделот за детергент. Ако се случи 
тоа, ставајте ја таблетата со детергент меѓу 
алиштата, близу до долниот дел на барабанот 
во идните перења.

C Користете детергент во гел или таблети без да 
ја изберете функцијата за предперење.

Употреба на штирак
• Додајте течен штирак, штирак во прав или 

фабричка боја во одделот за омекнувачот.
• Не користете омекнувач и штирак заедно при 

перењето.
• Избришете ја внатрешноста на машината со 

влажна и чиста крпа по употреба на штирак.
Употреба на избелувачи
• Изберете програма со предперење и 

додајте агенс за избелување на почетокот на 
предперењето. Не ставајте детергент во одделот 
за предперење. Како алтернатива, изберете 
програма со дополнително плакнење и додајте 
агенс за избелување додека машината зема 
вода во одделот за детергент за време на првиот 
чекот на плакнење.

• Не користете агенси за избелување и детергент 
заедно.

• Употребете само мала количина (околу 50 мл.) 
на избелувач и исплакнете ги алиштата многу 
добро бидејќи може да се предизвика иритација 
на кожата. Не ставајте избелувач на алиштата и 
користете го за обоени алишта. 

• Кога користите оксигенски избелувачи, изберете 
програма што пере на пониска температура. 

• Оксигенските избелувачи може да се користат 
заедно со детергент. Сепак, ако густината не 
е иста со онаа на детергентот, ставете прво 
детергент во одделот за детергент бр.  "2" 
во фиоката за детергент и почекајте додека 
детергентот не истече кога машината зема вода. 
Додајте го избелувачот во истиот оддел додека 
машината уште зема вода.

Употреба на отстранувач за бигор
•  Ако е потребно, користете отстранувачи за бигор 

што се специјално произведени само за машини 
за перење.  
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3.8 Совети за ефикасно перење
Алишта

Светли бои и бели 
алишта Бои Темни бои

Деликатни 
алишта / волна 

/ свила

(Препорачан опсег на 
температура врз основа 
на нивото на извалканост: 
40-90° C)

(Препорачан опсег 
на температура врз 
основа на нивото на 
извалканост: ладно - 
40° C)

(Препорачан опсег 
на температура врз 
основа на нивото на 
извалканост: ладно 
- 40°C)

(Препорачан опсег 
на температура 
врз основа 
на нивото на 
извалканост: 
ладно - 30°C)

Н
ив

о 
на

 и
зв

ал
ка

но
ст

Многу 
извалкани

(тврдокорни 
дамки како 
масло, кафе, 
овошје и крв.)

Можеби ќе треба да 
ги третирате дамките 
пред да ги ставите 
на перење или да 
вклучите и предперење. 
Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за бели алишта може 
да се користат во дози 
што се препорачани за 
многу извалкани алишта. 
Се препорачува да се 
користат детергенти во 
прашок за да се исчистат 
дамки од глина и земја и 
за дамки што се осетливи 
на избелувачи. 

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за многу извалкани 
алишта. Се препорачува 
да се користат 
детергенти во прашок 
за да се исчистат 
дамки од глина и земја 
и за дамки што се 
осетливи на избелувачи. 
Користете детергенти 
без избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани за 
многу извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Нормално 
извалкани

(На пример 
дамки од телото 
на јаките и на 
манжетните)

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат за 
бели алишта може да се 
користат во дози што се 
препорачани за нормално 
извалкани алишта.

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани за 
нормално извалкани 
алишта. Користете 
детергенти без 
избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани 
за нормално 
извалкани алишта. 

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Малку 
извалкани

(Нема видливи 
дамки.)

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат за 
бели алишта може да се 
користат во дози што се 
препорачани за малку 
извалкани алишта.

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за малку извалкани 
алишта. Користете 
детергенти без 
избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани за 
малку извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.
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4 Работа со машината
4.1 Контролен панел

1 - Регулатор за избор на програма (најгорна 
позиција вклучување/исклучување)
2 - Индикатор за следење на програмата
3 - Копче за прилагодување на температурата
4 - Копче за прилагодување на брзината на 
центрифугата

5 - Копчиња за дополнителни функции
6 - Копче за одложен почеток (кај некои модели)
7 - Копче за вклучување / паузирање
4.2 Подготовка на машината
Проверете дали цревата се цврсто поврзани. 
Вклучете ја машината во струја. Отворете ја 

Перење темни 
алишта

Перење темни 
алишта

Синтетика Памук Предперење Главно 
перење

Плакнење Перење Центрифуга

Испуштање Без гужвање Крај
(Прекривки)

Заштита за 
деца

Рачно перење Грижа за бебиња
(BabyProtect)

Памук - 
економично

Волна

Деликатни 
ткаенини

Дневно

Долен веш

Експресно 14

Супер-кратко 
експресно

Дневно 
експресно

(Мини)

Одложено 
плакнење

Старт / 
пауза

Без вртење Брзо перење Завршено Ладно Чистење на 
барабанот

Температура

Мешано 40 Супер 40 Дополнително 
плакнење

Освежување Кошули Тексас Спортска облека Одложено 
вклучување

Интензивно
mini 30

Еколошки чисто 
(Eco Clean)

Отстранување 
влакна од 

галеничиња

Вклучено / 
исклучено

Подготвена 
врата

Fasihoncare

1 2

76543
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славината докрај. Ставете ги алиштата во 
машината.  Ставете детергент и омекнувач за 
ткаенини.
4.3 Избор на програма
Изберете ја програмата што е соодветна за 
видот, количината и степенот на извалканост на 
алиштата во согласност со „Табелата за програми 
и потрошувачка“ и табелата за температури што се 
прикажани подолу.

90° C 
Многу извалкани, бели памучни алишта 
и постелнина. (прекривки за масички, 
чаршави за маси, крпи, креветски чаршави, 
итн.)

60° C 

Нормално извалкани памучни алишта 
во боја што не избледува или синтетички 
алишта (кошули, ноќници, пижами, итн.) и 
малку извалкана бела постелнина (долен 
веш, итн.)

40° C-
30° C- 
ладно  

Мешани алишта, вклучително и деликатен 
текстил (завеси, итн.), синтетика и волна.

Изберете ја саканата програма со копчето за избор 
на програма.

C
Програмите се лимитирани со најголема 
брзина на вртежи, соодветно за дадениот вид 
текстил.

C
При избор на програма, секогаш земајте ги во 
предвид видот ткаенина, бојата, степенот на 
извалканост и дозволената температура на 
водата.

C
Секогаш избирајте ја најниската потребна 
температура. Повисока температура значи и 
поголема потрошувачка.

C
Видете ја „Табелата за програми и 
потрошувачка“ за повеќе детали околу 
програмите.

4.4 Главни програми 
Користете ги следните главни програми во 
зависност од видот ткаенина.
• Памук
Користете ја оваа програма за памучни алишта 
(како што се креветски чаршави, јоргански навлаки 
и навлаки за перници, крпи, бањарки, долен веш, 
итн.). Алиштата ќе се исперат со жестоки движења 
во подолг циклус на перење.
• Синтетика
Користете ја оваа програма за перење алишта 
со синтетика (кошули, блузи, мешано синтетика 
/ памук, итн.). Пере со благи движења и има 
пократок циклус на перење споредено со 
програмата за памук.
За завеси и тул, користете ја програмата Синтетика 
40°C со избрани функции за предперење и 
негужвање. Перете ги завесите / тулот ставајќи 
мала количина на детергент во одделот за главно 
перење бидејќи нивната мрежеста структура 
создава прекумерно пенење. Не ставајте детергент 
во одделот за предперење.
• Волна
Користете ја оваа програма за перење волнени 
алишта. Изберете ја соодветната температура што 
е посочена на етикетата на алиштата. Употребете 
соодветен детергент за волна.

4.5 Дополнителни програми 
Достапни се и дополнителни програми на 
машината за специјални случаи.

C
Дополнителните програми може да се 
разликуваат во зависност од моделот на 
машината.

• Памук економично
Може да ги перете своите нормално извалкани 
алишта со постојани бои и постелнината на оваа 
програма со употреба на највисока температура 
и со заштеда на енергија споредено со сите 
други програми за перење што се соодветни за 
памук. Вистинската температура на водата може 
да се разликува од посочената температура за 
тој циклус. Времетраењето на програмата може 
автоматски да се скрати во последните фази на 
програмата ако перете помала количина алишта 
( на пр. ½ од капацитетот или помалку). Во овој 
случај, потрошувачката на вода и енергија ќе 
се намалува и понатаму давајќи можност за 
поекономично перење. Оваа одлика е достапна кај 
одредени модели што имаат приказ за преостанато 
време.
• BabyProtect (Грижа за бебиња)
Користете ја оваа програма за перење на бебешки 
алишта и за алиштата на лица со алергии. 
Подолгите периоди на греење и дополнителниот 
чекор за плакнење овозможуваат повисоко ниво на 
хигиена. 
• Деликатно
Користете ја оваа програма за перење деликатни 
алишта. Пере со нежни движења без какво 
било посредно центрифугирање споредено со 
програмата за синтетика.
• Рачно перење
Користете ја оваа програма за перење волнени 
/ деликатни алишта што ја носат етикетата „да 
не се пере во машина“ и за кои се препорачува 
рачно перење. Алиштата се перат со многу благи 
движења за да не се оштетат.
• Мини
Користете ја оваа програма за брзо перење мала 
количина на малку извалкани памучни алишта. 
• Супер-кратко експресно
Користете ја оваа програма за перење мала 
количина на малку извалкани алишта за кратко 
време.
• Грижа за темни алишта
Користете ја оваа програма за перење на темно 
обоените алишта или обоени алишта што не сакате 
да избледат. Перењето се изведува со помалку 
механички движења на ниска температура. Се 
препорачува да се користи течен детергент или 
шампон за волна за темно обоените алишта.
• Mix40
Користете ја оваа програма за перење памучни и 
синтетички алишта заедно без да ги сортирате.

• Кошули
Користете ја оваа програма за перење кошули од 
памук, синтетика и алишта што содржат синтетика 
заедно.

• Спортка облека (Sports)
Користете ја оваа програма за перење алишта што 
биле носени кратко време, како на пример спортска 
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облека. Соодветна е за перење мала количина 
памучни / синтетички мешани алишта.

4.6 Специјални програми
Изберете некоја од следниве програми за 
специфични примени.
• Плакнење
Користете ја оваа програма кога сакате да плакнете 
или да штиркате засебно.
• Центрифуга + цедење
Користете ја оваа програма за примена на 
дополнителен циклус на центрифугирање 
на алиштата или за испуштање на водата од 
машината.
Пред избирање на оваа програма, изберете ја 
саканата брзина на центрифугата и притиснете 
го копчето „Start/Pause“ (вклучување/паузирање).  
Прво, машината ќе ја испушти водата. Потоа, ќе 
ги изврти алиштата со поставената брзина на 
центрифугата за да ја исцеди водата од нив.
Ако сакате да ја исцедите водата без 
центрифугирање на алиштата, изберете ја 
програмата Пумпа+центрифуга и потоа изберете 
ја функцијата Без центрифуга преку копчето за 
прилагодување на брзината на центрифугата. 
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање.

C
Користете помала брзина на центрифугата за 
деликатни алишта.

4.7 Избор на температура
Секогаш кога ќе се избере нова програма, 
максималната температура за таа програма ќе се 
појави на индикаторот за температура.
Притиснете го копчето за прилагодување на 
температурата за да ја намалите. Температурата 
ќе се намалува постепено. 

C
Може да ја смените температурата без да 
ја префрлите машината во режим за пауза 
ако програмата не влегла во процесот за 
загревање.

4.8 Избор на брзина на центрифугата
Секогаш кога ќе се избере нова програма, 
максималниот број вртежи на центрифугата за 
избраната програма се прикажува на индикаторот 
за број на вртежи.

За намалување на бројот на вртежите, притиснете 
го копчето за прилагодување на вртежите на 
центрифугата. Брзината на вртежите се намалува 
постепено. Потоа, во зависност од моделот на 
производот, опциите за „Задржано плакнење“ 
и „Без центрифуга“ се појавуваат на екранот. 
Погледнете го поглавјето „Избор на дополнителни 
функции“ каде се објаснувањата за овие опции.

C
Може да ја смените температурата без да ја 
префрлите машината во режим за пауза ако 
програмата не влегла во процесот за вртење.

Одложено плакнење
Ако нема да ги вадите алиштата веднаш откако 
ќе заврши програмата, може да ја употребите 
функцијата за плакнење за да ги чувате алиштата 
во последната вода за плакнење за да се спречи 
гужвање кога нема вода во машината.  Притиснете 
го копчето за вклучување / паузирање по овој 
процес ако сакате да ја испуштите водата без 
да ги центрифугирате алиштата. Програмата ќе 
продолжи и ќе се комплетира по испуштањето на 
водата.
Ако сакате да ги центрифугирате алиштата во 
водата, прилагодете ја брзината на вртежите и 
притиснете го копчето за вклучување / паузирање.
Програмата ќе продолжи. Водата ќе се испушти, 
алиштата ќе се центрифугираат и програмата ќе се 
комплетира.

Индикативни вредности за програмите за синтетика
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) *

Преостаната влажност 
(%) **

Преостаната влажност 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Синтетика 60 2.5 45 0.90 01:56 45 40

Синтетика 40 2.5 45 0.42 01:46 45 40

* Времето за перење според избраната програма може да се види на екранот на машината. Нормално е да се 
појават мали разлики меѓу времето што се прикажува на екранот и вистинското време за перење.

** Вредностите за преостаната влажност може да се разликуваат согласно избраната брзина на центрифугата.
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4.9 Табела за програми и потрошувачка

• : Се избира
* : Автоматски избрано, не може да се откаже.
** : Програма со ознаки за енергија (EN 60456 Из. 3)
*** : Ако максималната брзина на вртежите на машината е помала од оваа вредност, може да избирате само до 
максималниот број на вртежи на центрифугата.

** “Памук еко 40°C и Памук еко 60°C се стандардни циклуси.” Овие циклуси се познати како „стандарден 

циклус за памук 40° C“ и „стандарден циклус за памук 60° C“ и се означуваат со симболите        на 
панелот.

C Дополнителните функции на табелата може да се разликуваат зависно од моделот на машината.

C
Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на 
водата, тврдината на водата и температурата, од амбиенталната температура, видот и количината на 
алиштата, од изборот на дополнителните програми и од промените во волтажата.

C Времето за перење според избраната програма може да се види на екранот на машината. Нормално е да 
се појават мали разлики меѓу времето што се прикажува на екранот и вистинското време за перење.

MK 31 Дополнителни функции

Програма
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Памук економично

60** 6 210 44 1.02 1600 40-60

60** 3 173 33 0.68 1600 40-60

40** 3 173 33 0.68 1600 40-60

Памук 

90 6 147 66 2.25 1600 • • Ладно-90

60 6 118 66 1.45 1600 • • Ладно-90

40 6 98 66 0.85 1600 • • Ладно-90

Синтетика 
60 2.5 116 45 0.90 800 • • Ладно-60

40 2.5 106 45 0.42 800 • • Ладно-60

Мини

90 6 88 55 1.90 1400 Ладно-90

60 6 58 55 1.00 1400 Ладно-90

30 6 28 55 0.20 1400 Ладно-90

Супер-кратко експресно 30 2 14 40 0.11 1400 Ладно-30

BabyProtect (Грижа за бебиња) 90 6 165 85 1.90 1600 • 30-90

Спортка облека (Sports) 40 3 101 48 0.45 800 • • Ладно-40

Деликатно 30 2 59 43.13 0.23 600 Ладно-40

Рачно перење 20 1 43 30 0.15 600 20

Волна 40 1.5 60 40 0.30 600 Ладно-40

Перење темни алишта 40 2.5 107 58 0.45 800 Ладно-40

Кошули 60 2.5 104 55 0.90 600 • • Ладно-60

Mix40 40 3 115 45 0.50 800 • • Ладно-40
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4.10 Избор на дополнителна функција
Користете ги следните дополнителни функции 
во зависност од дневните потреби. Изберете 
ги саканите дополнителни функции пред да 
вклучите програма. Понатаму, може и да избирате 
и да откажувате дополнителни функции што 
се соодветни за вклучената програма без да го 
притиснете копчето за вклучување / паузирање 
кога работи машината. За ова, машината мора да 
биде во процес пред дополнителната функција што 
сакате да ја изберете или откажете.
Ако дополнителната функција не може да се 
избере или откаже, светилката за соодветната 
дополнителна функција ќе трепне 3 пати за да го 
предупреди корисникот.

C
Некои функции не може да се изберат заедно. 
Ако втората дополнителна функција не 
одговара со првоизбраната пред вклучување 
на машината, првоизбраната функција ќе се 
откаже, а ќе остане активна второизбраната 
функција. На пример, ако сакате да изберете 
брзо перење откако сте избрале предперење, 
предперењето ќе се откаже, а ќе остане 
активно брзото перење.

C
Не може да се избере дополнителна функција 
што не е компатибилна со програмата. 
(Видете „Табела за програми и потрошувачка“)

C
Копчињата за дополнителните функции може 
да се разликуваат во зависност од моделот на 
машината.

• Предперење
Предперењето е корисно само за многу извалкани 
алишта. Кога не користите предперење, штедите 
ел. енергија, вода, детергент и време.

C
Се препорачува предперење без детергент за 
тантела и завеси.

• Брзо перење
Оваа функција се користи со програмите за памук 
и синтетика. Така се намалува времето за перење 
за малку извалкани алишта, како и бројот на 
плакнења.

C
Кога и да ја изберете оваа функција, полнете 
ја машината со половина од максималниот 
капацитет што е посочен во табелата за 
програми.

Одложено вклучување (само кај некои модели)
Со функцијата за одложено вклучување, почетокот 
на програмата може да се одложи до 3, 6 или 9 
часа.

Отворете ја вратата за полнење, ставете ги 
алиштата и ставете детергент, итн. Изберете ги 
програмата за перење, температурата, брзината 
на вртењето и, ако е потребно дополнителните 
функции. Поставете го саканото време со 
притиснување на копчето за одложено вклучување. 
Кога копчето ќе се притисне еднаш, се избира 
одложено вклучување за 3 часа. Кога истото копче 
ќе се притисне повторно, се избира одложување за 
6 часа, а кога ќе се притисне по третпат, се избира 

одложен почеток за 9 часа. Ако го притиснете 
копчето за одложено вклучување уште еднаш, 
функцијата за одложено вклучување ќе се откаже.  
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање. 
Светилката за претходно избраното време за 
одложено вклучување се исклучува и светилката за 
следно одложено вклучување засветува на секои 
3 часа.  Откако ќе заврши одбројувањето, сите 
светилки за одложено вклучување се исклучуваат и 
избраната програма започнува со работа.

Менување на периодот за одложено 
вклучување
Притиснете го копчето за одложено вклучување. 
Секојпат кога ќе се притисне копчето, периодот 
се менува за 3-часовни интервали и светилката 
за избраното време за одложено вклучување се 
вклучува.
Откажување на функцијата за одложено 
вклучување
Ако сакате да го откажете одбројувањето на 
одложеното вклучување и програмата да започне 
веднаш:
Поставете го периодот за одложено вклучување 
на нула (сите светилки за одложено вклучување 
се исклучени) и свртете го регулаторот за избор на 
програма на која било програма. Така ќе се откаже 
функцијата за одложено вклучување.  Светилката 
за крај / откажување ќе свети постојано.  Потоа, 
изберете ја програмата што сакате да ја вклучите. 
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање 
за да ја вклучите програмата. 
4.11 Вклучување на програмата
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање 
за да ја вклучите програмата. Ќе засвети 
светилката за следење на програмата која 
посочува на вклучување на програмата.

C
Ако не се вклучи ниедна програма или не 
се притисне ниедно копче во рок од една 
минута по постапката за избор на програма, 
машината ќе се префрли во режимот за 
пауза, а нивото на осветленост на светилките 
за температура, брзина и за индикаторот на 
врата за полнење ќе се намали. Светилките 
на другите индикатори и самите индикатори 
ќе се исклучат. Штом ќе се ротира копчето за 
избор на програмата или ќе се притисне кое 
било копче, светилките на индикаторите ќе се 
вклучат одново.

4.12 Заштита за деца
Користете ја функцијата за заштита за деца за да 
ги спречите децата да си играат со машината. Така 
ќе избегнете какви било промени во програмата 
што е вклучена.

C
Ако го свртите регулаторот за избор на 
програма додека е активна заштитата за 
деца, „Con“ се појавува на екранот. Заштитата 
за деца не дозволува какви било измени во 
програмите и избраните температура, брзина 
и дополнителни функции. 

C
Дури и ако се избере друга програма со 
регулаторот за избор на програма додека 
е активна заштитата за деца, претходно 
избраната програма ќе продолжи да работи.
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C
Кога е активна заштитата за деца и работи 
машината, може да ја префрлите машината 
во режим за пауза без да ја дезактивирате 
заштитата за деца со вртење на регулаторот 
за избор на програмата во позиција за 
вклучување / исклучување. Кога ќе го свртите 
регулаторот за избор на програма потоа, 
програмата ќе продолжи со работа.

За активирање на заштитата за деца:
Притиснете и држете ги првото и второто копче за 
дополнителни функции 3 секунди истовремено. 
Светилките на копчињата за првата и втората 
дополнителна функција ќе трепкаат додека ги 
држите копчињата притиснати 3 секунди.
За дезактивирање на заштитата за деца:
Притиснете и држете ги првото и второто копче 
за дополнителни функции 3 секунди истовремено 
додека работи која било програма. Светилките 
на копчињата за првата и втората дополнителна 
функција ќе трепкаат додека ги држите копчињата 
притиснати 3 секунди.

C
Како дополнување на гореприкажаниот метод, 
за дезактивирање на заштитата за деца, 
префрлете го регулаторот за регулаторот 
за избор на програма во позицијата за 
вклучување / исклучување кога не работи 
ниедна програма и изберете друга програма. 

C
Кога ќе дојде струја по нејзино снемување или 
откако машината била исклучена од струја и 
вклучена повторно, заштитата за деца нема 
да се дезактивира кога машината ќе продолжи 
со работа.

4.13 Напредок на програмата
Напредокот на тековната програма може да се 
следи на индикаторот за следење на програмата. 
На почетокот на секој чекор на програмата, 
соодветниот индикатор ќе засвети, а ќе се изгасне 
кога тој чекор ќе заврши.
Може да ги смените поставките за дополнителните 
функции, брзината и температурата без да го 
застанете текот на програмата додека работи 
програмата. За да го направите ова, промената 
што мора да ја направите мора да биде во чекорот 
што следи по чекорот на тековната програма. 
Ако промената не е компатибилна, соодветните 
светилки ќе трепкаат трипати.

C
Ако машината не го помине чекорот на 
центрифугирање, функцијата за задржано 
плакнење може да се активира или системот 
за автоматско откривање за неизбалансирано 
полнење може да се активира заради 
неизбалансираната распределба на алиштата 
во машината. 

4.14 Заклучување на вратата за полнење
Има систем за заклучување на вратата за полнење 
на машината што спречува отворање на врата во 
случаи кога нивото на водата е несоодветно.
Светилката за вратата за полнење ќе започне да 
трепка кога машината ќе се префрли во режимот 
за паузирање. Машината го проверува нивото на 
водата внатре. Ако нивото е соодветно, светилката 
за вратата за полнење ќе свети постојано 1-2 
минути и потоа истата може да се отвори. 

Ако нивото не е соодветно, светилката за вратата 
за полнење ќе се исклучи и истата не може да се 
отвори. Ако мора да ја отворите вратата додека е 
исклучена светилката за неа, мора да ја откажете 
тековната програма. Видете „Откажување на 
програмата“. 
Менување на изборот откако 
ќе се вклучи програма
Префрлување на машината во режим на 
мирување
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање 
за да ја префрлите машината во режим за 
паузирање додека работи програмата. Светилката 
за чекорот во кој се наоѓа машината ќе започне да 
трепка на индикаторот за следење на програмата 
за да прикаже дека машината е префрлена во 
режима за паузирање. 
Исто така, кога врата за полнење е подготвена за 
отворање и светилката за врата ќе свети постојано 
како дополнување на светилката што посочува на 
чекорот на програмата.
Менување на поставките за брзината и 
температурата кај дополнителните функции
Во зависност од чекорот до кој стигнала 
програмата, може да ги откажете или активирате 
дополнителните функции. Видете „Избор на 
дополнителни функции“. 
Може и да ги менувате поставките за брзината 
и температурата. Видете „Избор на брзина на 
центрифугирање“ и „Избор на температура“. 

C
Ако не се дозволува промена, соодветната 
светилка ќе трепне трипати.

4.15 Додавање или вадење алишта
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање 
за да ја префрлите машината во режим на пауза. 
Светилката за следење на програмата за дадениот 
чекор при кој машината била префрлена во 
режим на пауза ќе започне да трепка. Почекајте 
додека може да се отвори вратата за полнење. 
Отворете ја вратата за полнење и додадете 
или извадете алишта. Затворете ја вратата за 
полнење. Направете ги промените во постапките 
за дополнителните функции, температура и брзина 
на вртење ако е неопходно.  Притиснете го копчето 
за вклучување / паузирање за да ја вклучите 
програмата.
4.16 Откажување програма
За откажување на програма, свртете го регулаторот 
за избор на програмата за избор на друга програма. 
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Претходната програма ќе се откаже. Светилката 
за крај / откажување ќе трепка континуирано за да 
извести дека програмата е откажана. 
Машината ќе ја заврши програмата кога ќе го 
свртите регулаторот за избор на програма. Сепак, 
така нема да се испушти водата што е внатре. 
Кога ќе изберете и вклучите нова програма, 
новоизбраната програма ќе се вклучи зависно 
од чекорот на претходната програма што била 
откажана. На пример, може да земе дополнително 
вода или да продолжи да пере со водата што е 
внатре.

C
Во зависност од чекорот во кој била откажана 
програмата, може ќе треба да ставите 
детергент или омекнувач повторно за 
новоизбраната програма.

C
  Подигнете го задниот дел на сифонот и 
извадете го како што е прикажано. Откако 
ќе го завршите гореспоменатото чистење, 
ставете го сифонот на место и притиснете го 
предниот дел надолу за да обезбедите дека 
табулаторот за заклучување ќе се активира.

5.2 Чистење на вратата и на барабанот
За производи со програма за чистење на 
барабанот, погледнете Работа со производот - 
Програми.
За производи без чистење на барабанот, следете 
ги долунаведените чекори за да го исчистите 
барабанот:
Изберете ги дополнителните функции 
Дополнителна количина вода или Екстра 
плакнење. Користете ја програмата Памук без 
претперење. Поставете ја температурата на 
нивото што е препорачано на средството за 
чистење барабани кое може да се обезбеди 
од овластен сервис. Применете ја постапката 
без алишта во производот. Пред да ја вклучите 
програмата, ставете 1 ќесичка специјално средство 
за чистење барабани (ако не можете да обезбедите 
специјално средство, ставете макс. 100 g прашок 
против бигор) во преградата за главно перење 
(преграда бр. „2“). Ако средството против бигор е 
во форма на таблета, ставете една во одделот за 
главно перење бр. „2“. Исушете ја внатрешноста 
на барабанот со чиста крпа кога ќе заврши 
програмата.

C Повторувајте го процесот за чистење на 
барабанот секои 2 месеци.

C Користете средство против бигор што е 
соодветно за машини за перење.

По секое перење проверете дали страни тела се 
останати во барабанот.

Ослободете ги отворите ако оние на внатрешната 
страна на барабанот коишто се прикажани на 
сликата се блокирани.

C
Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки 
од р’ѓа на барабанот. Исчистете ги дамките 
на барабанот со средства за чистење 
нер’ѓосувачки челик. Никогаш не користете 
челична волна или челична жица.

A
предупредување: Никогаш не користете 
сунѓер или материјали за стругање. Така ќе ги 
оштетите обоените и пластичните површини.

5.3 Чистење на шасијата и 
на контролниот панел
Избришете ја шасијата на машината со вода и 
сапун или меки детергенти во форма на гел коишто 
не предизвикуваат корозија ако е неопходно и 

5 Одржување и чистење
Рокот на траење на производот се продолжува, а 
честите проблеми се намалуваат ако тој се чисти 
редовно.
5.1 Чистење на фиоката за детергент
Чистете ја фиоката за детергент редовно (секои 4-5 
циклуси на перење) како што е прикажано подолу 
за да спречите наталожување на детергент.

1. Притиснете го местото означено со точка на 
сифонот во одделот за омекнувач и влечете кон 
вас сè додека фиоката не излезе од машината.

C
Сифонот мора да се исчисти ако започне да 
се собира повеќе од нормална количина вода 
и омекнувач во одделот за омекнувач.

2. Исперете ги фиоката и сифонот со многу млака 
вода под чешма. Носете заштитни ракавици или 
користете соодветна четка за да избегнете да ги 
допирате остатоците во фиоката кога ја чистите.

3. Вметнете ја фиоката на место по чистењето и 
проверете дали е наместена правилно.

Ако фиоката за детергент изгледа како што е 
посочено на следната слика:
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A
предупредување: Температурата на водата 
во машината може да се зголеми до 90º C. 
Филтерот мора да се исчисти откако водат во 
машината ќе се излади за да избегнете ризик 
од изгореници.

2. Отворете го капакот на филтерот.
 Ако филтерот се состои од два дела, притиснете 

го местото на капакот на филтерот надолу и 
повлечете го делот нанадвор кон себе.

Ако капакот на филтерот се состои од еден дел, 
повлечете го капакот за двете страни одгоре.

C
Може да го извадите филтерот со делумно 
притискање надолу со тенка алатка со 
пластичен врв низ процепот над капакот на 
филтерот. Не користете алатки со метален врв 
за да го извадите капакот.

3. Некои од нашите производи имаат црево за итно 
испуштање вода, а некои немаат. Следете ги 
чекорите подолу за да ја испуштите водата.

Испуштање на водата кога производот нема црево 
за итно испуштање:

a. Ставете голем сад пред филтерот да ја собере 
водата што ќе протече од филтерот.

б. Разлабавете го филтерот на пумпата (спротивно 
од правецот на стрелките на часовникот) сè 
додека не почне да тече вода од него. Насочете 
ја водата што тече кон садот што го ставивте 
пред филтерот. Може да искористите парче 
ткаенина за да ја апсорбирате истурената вода.

в. Кога веќе нема вода во машината, извадете го 
филтерот целосно вртење.

4. Исчистете ги остатоците во филтерот како и 
конците, ако има, околу областа на пумпата.

5. Ставете го филтерот.
6. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, 

затворете го со притиснување на јазичињата. 
Ако се состои од еден дел, поставете ги прво 
јазичињата во долниот дел на своите места и 
потоа притиснете го горниот дел да се затвори.

потоа исушете со мека крпа.
Користете само мека и сува крпа за да го исчистите 
контролниот панел.
5.4 Чистење на филтрите 
за довод на вода
Има филтер на крајот на секој вентил за довод на 
вода од задната страна на машината, како и на 
крајот на секое црево за довод на вода каде што се 
закачени за славината. Овие филтри спречуваат 
страни тела и нечистотија од водата да навлезат во 
машината. Филтрите треба да се чистат бидејќи се 
валкаат.

1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод на 

вода за да пристапите до филтрите на вентилите 
за довод на вода. Исчистете ги со соодветна 
четка. Ако филтрите се многу нечисти, може да 
ги извлечете со клешти и да ги исчистите.

3. Извадете ги филтрите на рамните краеви на 
цревата за довод на вода заедно со дихтунзите и 
исчистете ги темелно под млаз вода.

4. Ставете ги дихтунзите и филтрите на место 
внимателно и затегнете ги цревата рачно.

5.5 Испуштање на преостаната вода 
и чистење на филтерот на пумпата
Системот со филтер на машината спречува цврсти 
предмети како копчиња, монети или влакна од 
ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на 
водата. Така, водата се испушта без проблем, а 
рокот на траење на пумпата се продолжува.
Ако машината не успее да ја испушти водата, 
филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора 
да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 
месеци. Водата прво мора да се испушти за да се 
исчисти филтерот на пумпата.
Понатаму, пред транспорт на машината (на пр. 
кога ја преместувате во друга куќа) и во случај на 
замрзнување на водата, истата мора да се испушти 
целосно.

A
предупредување: Страните предмети 
што се оставени во филтерот на пумпата 
ја оштетуваат машината или може да 
предизвикаат проблем со бука.

За чистење нечист филтер и испуштање вода:
1. Исклучете ја машината од довод на ел. енергија.
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6 Технички спецификации

Делегирана регулатива на комисијата за усогласеност (ЕУ), бр. 1061/2010
Име или заштитна марка на добавувачот Beko
Име на модел WMB 61021 Y+
Номиниран капацитет (кг) 6
Класа на енергетска ефикасност / Скала од А+++ (највисока ефикасност) до D 
(најниска ефикасност). A+

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (kWh) (1) 187
Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при 
целосно полнење (kWh) 1.020

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при 
делумно полнење (kWh) 0.680

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 40°C при 
делумно полнење (kWh) 0.680

Потрошувачка на ел. енергија во „режим на исклученост“(W) 0.250
Потрошувачка на ел. енергија во „режим на вклученост“(W) 1.000
Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (l) (2) 8360
Класа на ефикасност при сушење со центрифуга / Скала од А (највисока 
ефикасност) до G (најниска ефикасност) C

Максимална брзина на центрифуга (rpm) 1000
Преостаната количина на влага (%) 62

Стандардна програма за памук (3) Памук еко 60°C и памук еко 
40°C

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при целосно 
полнење (мин) 210

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при делумно 
полнење (мин) 173

Програмирано време за стандардна програма за памук на 40°C при делумно 
полнење (мин) 173

Времетраење во режим на вклученост (мин) N/A
Емисии на акустична бучава во средината при перење/центрифуга (dB) 60/76
Вградено Non
Височина (см.) 84
Широчина (см.) 60
Длабочина (см.) 41.5
Нето тежина (±4 кг.) 55
Единичен довод на вода/двоен довод на вода

• / -
• Достапно
Електрично напојување (V/Hz) 230 V / 50Hz
Вкупно напојување (А) 10
Вкупно моќност (W) 1550
Код за главниот модел 9213
(1) Потрошувачка на ел. енергија засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и 
делумно полнење и на потрошувачката во режими со мало напојување. Вистинската потрошувачка на ел. енергија зависи од тоа како ја 
користите машината.
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7 Решавање проблеми
Програмата не се вклучува откако ќе се затвори вратата.
• Вклучување / Паузирање / Копчето за откажување не е притиснато. >>> *Притиснете го копчето за Вклучување / 
Паузирање / Откажување.
Програмата не може да започне да работи или да се избере. 
• Машината се префрлила во режим за самозаштита заради проблем со инфраструктурата (како еднонасочна струја, 
притисок на водата, итн.). >>> За откажување на програма, свртете го регулаторот за избор на програмата за избор 
на друга програма. Претходната програма ќе се откаже. (Видете „Откажување програма“)
Вода во машината
• Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. >>> Ова не е 
грешка, водата не е штетна за машината.
Машината вибрира или работи бучно.
• Машината не стои стабилно. >>> Прилагодете ги ногарките за да ја израмните машината.
• Тврд предмет навлегол во филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
• Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните шрафови за транспорт.
• Количината алишта во машината е мала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.
• Машината е преоптоварена со алишта. >>> Извадете дел од алиштата од машината или распределете го 
оптоварувањето со рака за да го распоредите еднакво во машината.
• Машината се потпира на тврд предмет. >>> Машината не смее да се потпира на ништо.
Машината престана да работи кратко време по започнување на програмата.
• Машината може привремено да застане заради низок напон. >>> Ќе продолжи да работи кога напонот ќе се врати 
на нормално ниво.
Програмата не одбројува. (само кај моделите со екран)
• Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот за тајмерот нема да одбројува додека 
машината не прими соодветна количина вода. Машината ќе чека сè додека има доволно вода за да се избегнат 
незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на тајмерот ќе продолжи 
да одбројува.
• Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека машината не ја 
достигне избраната температура.
• Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно 
распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во барабанот. 
• Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за 
да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да 
се извртат.

Излегува пена од фиоката за детергент.
• Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете го во 
одделот за главно перење во фиоката за детергент.
• Ставете детергент во машината што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено во 
„Табелата за програми и потрошувачка“. Намалете ја количината на детергент кога користите дополнителни хемиски 
средства (отстранувач за дамки, избелувач и сл.)

Алиштата се мокри на крајот на програмата
• Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> 
Ставајте ја препорачаната количина на детергент.
• Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за 
да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да 
се извртат.

A
предупредување: Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во 
ова поглавје, консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис.  Никогаш не обидувајте се сами 
да го поправате расипаниот производ.
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1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement
Cette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à 
prévenir les risques de blessure corporelle ou de dommage matériel. Le non-res-
pect de ces consignes annulera toute garantie.
1.1 Sécurité générale
•	Ce	produit	peut	être	utilisé	par	les	enfants	de	8	ans	et	plus,	par	les	personnes	
dont	les	capacités	physiques,	sensorielles	et	mentales	sont	réduites	ainsi	que	
par	les	personnes	étrangères	à	ce	type	d'appareil,	à	condition	d'être	sous	la	sur-
veillance	ou	d'avoir	reçu	la	formation	auprès	d'une	personne	responsable	leur	
permettant	d'utiliser	l'appareil	en	toute	sécurité	et	d'éviter	les	risques	y	affé-
rents.	Les	enfants	ne	doivent	pas	jouer	avec	l'appareil.	Le	nettoyage	et	l'entre-
tien	de	l'appareil	ne	doit	jamais	être	effectué	par	un	enfant	sans	la	surveillance	
d'une	personne	responsable.	Les	enfants	âgés	de	moins	de	3	ans	doivent	être	
tenus	à	l’écart	à	moins	de	bénéficier	d’un	encadrement	permanent.

•	N'installez	jamais	la	machine	sur	un	sol	couvert	de	moquette.	Sinon,	l’absence	
de	circulation	d'air	en-dessous	de	votre	machine	va	entraîner	la	surchauffe	des	
pièces électriques. Cela provoquera des problèmes avec votre machine.

•	Si	le	produit	rencontre	un	problème,	éviter	de	l'utiliser	à	moins	qu'il	ait	été	répa-
ré	par	l'agent	de	service	agrée.	Vous	vous	exposeriez	à	un	risque	d’électrocu-
tion!

•	Votre	lave	linge	a	été	conçu	pour	continuer	de	fonctionner	en	cas	de	coupure	
d’électricité.	Le	cycle	reprendra	de	l’endroit	où	il	s’est	arrêté.

•	Branchez	la	machine	à	une	prise	équipée	d’une	mise	à	la	terre	et	protégée	par	
un	fusible	de	16 A.	Ne	négligez	pas	de	demander	à	un	électricien	qualifié	d'ef-
fectuer	l’installation	de	mise	à	la	terre.	Notre	société	ne	pourra	pas	être	tenue	
responsable pour les dommages qui pourraient survenir si la machine est utili-
sée	sur	un	circuit	électrique	sans	mise	à	la	terre	conformément	à	la	réglemen-
tation locale.

•	l’appareil	doit	être	raccordé	au	réseau	de	distribution	d’eau	en	utilisant	les	en-
sembles	de	raccordement	neufs	fournis	avec	l’appareil,	il	convient	de	ne	pas	
réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

•	Ne	pas	mettre	en	marche	au	moyen	d’un	programmateur,	d’une	minuterie,	ou	
d’un	système	de	commande	à	distance	séparé	ou	tout	autre	dispositif	qui	met	
l’appareil sous tension automatiquement

Ce produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes.
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•	Les	tuyaux	d'alimentation	en	eau	et	de	vidange	doivent	être	solidement	fixés	et	
rester	en	bon	état.	Sinon,	il	y	a	risque	de	fuite	d'eau.

•	Ne	jamais	ouvrir	la	porte	ou	ouvrir	le	filtre	alors	qu’il	y	a	encore	de	l’eau	dans	le	
tambour.	Dans	le	cas	contraire,	vous	vous	exposez	à	un	risque	d'inondation	et	de	
brûlure par l'eau chaude.

•	Ne	pas	ouvrir	le	hublot	verrouillée	en	forçant.	Celle-ci	sera	prête	à	s’ouvrir	juste	
quelques	minutes	après	la	fin	du	cycle	de	lavage.	Si	vous	forcez	l'ouverture	de	la	
porte	de	chargement,	la	porte	et	le	mécanisme	de	verrouillage	pourraient	s'en-
dommager.

•	Débranchez	la	machine	lorsque	celle-ci	n’est	pas	utilisée.
•	Ne	jamais	laver	la	machine	en	y	répandant	ou	en	y	versant	de	l'eau!	Vous	vous	
exposeriez	à	un	risque	d’électrocution!

•	Ne	touchez	jamais	la	prise	avec	des	mains	mouillées!	Ne	débranchez	jamais	la	
machine	en	tirant	sur	le	câble,	saisissez	toujours	la	prise	pour	la	débrancher.

•	Seuls	les	lessives,	les	adoucissants,	et	les	suppléments	appropriés	pour	les	lave-
linge	automatiques	peuvent	être	utilisés.

•	Respectez	les	conseils	figurant	sur	les	étiquettes	des	articles	textiles	et	sur	l’em-
ballage de la lessive.

•	Le	produit	doit	être	débranché	pendant	les	procédures	d'installation,	de	mainte-
nance,	d'entretien,	et	de	réparation.

•	Faites	toujours	appel	au	service agréé pour toute procédure d'installation et de 
réparation.	La	responsabilité	du	fabricant	ne	saurait	être	engagée	en	cas	de	
dommages	occasionnés	lors	de	réparations	effectuées	par	des	personnes	non	
agréées.

•	Si	le	câble	d'alimentation	est	endommagé,	il	doit	être	remplacé	par	le	fabricant,	
le	service	après-vente,	toute	autre	personne	ayant	qualité	semblable	(de	préfé-
rence	un	électricien)	ou	une	personne	désignée	par	l'importateur	afin	d'éviter	les	
risques potentiels.

•	Posez	le	produit	sur	une	surface	rigide,	plane	et	nivelée.
•	Ne	le	posez	pas	sur	un	tapis	à	poils	longs	ou	surfaces	similaires.
•	Ne	posez	pas	ce	produit	sur	une	plateforme	en	hauteur	ou	sur	le	rebord	d’une	
surface	instable.

•	Ne	posez	pas	le	produit	sur	le	câble	d’alimentation.
•	N’utilisez	jamais	d’éponge	ni	aucun	autre	matériel	de	nettoyage.	Ceux-ci	endom-
mageraient	les	parties	peintes,	chromées	ou	en	plastique.

1.2 Utilisation prévue
•	Cet	appareil	a	été	conçu	pour	un	usage	domestique.	Par	conséquent,	il	n’est	pas	

approprié pour un usage commercial et doit respecter l'utilisation prévue.
•	Le	produit	ne	doit	être	utilisé	que	pour	le	lavage	et	le	rinçage	du	linge	pouvant	
être	lavé	et	rincé	en	machine.

•	Le	fabricant	décline	toute	responsabilité	face	à	un	éventuel	problème	survenu	à	
cause de l'utilisation ou du transport incorrect de l'appareil.
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1.3 Sécurité des enfants
•	Les	matériaux	d'emballage	sont	dangereux	pour	les	enfants.	Conservez	tous	les	
matériaux	d'emballage	dans	un	endroit	sûr,	hors	de	portée	des	enfants.

•	Les	appareils	électriques	sont	dangereux	pour	les	enfants.	Maintenez-les	à	
l’écart	de	la	machine	lorsque	celle-ci	fonctionne.	Ne	les	laissez	pas	jouer	à	proxi-
mité	de	la	machine.	Utilisez	la	fonction	Sécurité	enfant	pour	empêcher	les	en-
fants	de	jouer	avec	la	machine.	

•	N'oubliez	pas	de	fermer	le	hublot	au	moment	de	quitter	la	pièce	qui	abrite	la	ma-
chine.

•	Conservez	tous	les	lessives	et	additifs	soigneusement,	hors	de	portée	des	en-
fants	en	refermant	le	couvercle	de	l'emballage	de	la	lessive	ou	en	scellant	com-
plètement l'emballage.

Pendant	le	lavage	du	linge	à	des	températures	élevées,	le	
hublot vitrée devient chaude. C’est pourquoi nous vous recom-
mandons,	pendant	cette	opération,	d’y	éloigner	spécialement	
les tout-petits.

1.4 Informations relatives à l'emballage
•	Les	matériaux	d’emballage	de	votre	lave-linge	sont	fabriqués	à	partir	des	maté-
riaux	recyclables,	conformément	à	nos	réglementations	nationales	sur	la	protec-
tion	de	l'environnement.	Ne	jetez	pas	les	matériaux	d'emballage	avec	les	ordures	
ménagères	habituelles	ou	autres	déchets.	Transportez-les	plutôt	vers	les	points	
de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

1.5 Mise au rebut de l'ancienne machine
•	Cette	machine	a	été	fabriquée	avec	des	pièces	et	des	matériaux	de	haute	qualité	
qui	peuvent	être	réutilisés	et	recyclés.	Ne	jetez	donc	pas	ces	matériaux	avec	les	
ordures	ménagères	habituelles	à	la	fin	de	leur	durée	de	service.	Transportez-
les vers un point de collecte en vue du recyclage des appareils électriques et 
électroniques.	Veuillez	contacter	les	autorités	locales	pour	connaître	le	point	de	
collecte	le	plus	proche.	Contribuez	à	la	protection	de	l'environnement	et	des	res-
sources	naturelles	en	recyclant	les	produits	usés.	Pour	la	sécurité	des	enfants,	
coupez	le	câble	d'alimentation	et	rendez	le	mécanisme	de	verrouillage	de	le	hu-
blot	inopérant	de	sorte	qu'il	soit	inutilisable	avant	d'effectuer	la	mise	au	rebut	de	
la machine.

1.6 Conformité avec les directives WEEE
		Ce	produit	est	conforme	à	la	directive	WEEE	(2012/19/UE)	de	l’Union	eu-
ropéenne).	Ce	produit	porte	un	symbole	de	classification	pour	la	mise	au	
rebut	des	équipements	électriques	et	électroniques	(WEEE).	Le	présent	
produit	a	été	fabriqué	avec	des	pièces	et	du	matériel	de	qualité	supérieure	
susceptibles	d’être	réutilisés	et	adaptés	au	recyclage.	Par	conséquent,	

nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et 
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2 Installation
Consultez	l'agent	de	service	agréé	le	plus	proche	
pour	l'installation	de	votre	produit.	Pour	rendre	votre	
machine	prête	à	l’emploi,	veuillez	lire	le	manuel	
d'utilisation	et	veiller	à	ce	que	le	système	d'électricité,	
de drainage et d’approvisionnement en eau soient 
adaptés	avant	de	faire	appel	à	un	service	agréé.	
Si	ce	n’est	pas	le	cas,	contactez	un	technicien	et	
un	plombier	qualifiés	pour	que	les	dispositions	
nécessaires	soient	effectuées.

C La préparation de l'emplacement ainsi que des 
installations	liées	à	l'électricité,	au	robinet	d'eau	
et aux eaux usées sur le site de l'installation 
relèvent de la responsabilité du client.

B avertissement: L'installation et les branchements 
électriques	de	l'appareil	doivent	être	effectués	
par l'agent de service agréé. La responsabilité 
du	fabricant	ne	saurait	être	engagée	en	cas	
de dommages occasionnés lors de réparations 
effectuées	par	des	personnes	non	agréées.

A avertissement: Avant	de	procéder	à	l'installation,	
vérifiez	si	le	produit	présente	des	défauts.	Si	
c'est	le	cas,	ne	le	faites	pas	installer.	Les	produits	
endommagés présentent des risques pour votre 
sécurité.

C Vérifiez	que	les	tuyaux	d'arrivée	d'eau	et	de	
vidange,	ainsi	que	le	câble	d’alimentation,	ne	
sont	pas	pliés,	pincés,	ou	écrasés	lorsque	vous	
poussez	le	produit	en	place	après	les	procédures	
d'installation ou de nettoyage.

2.1 Emplacement d’installation approprié
•	 Installez	la	machine	sur	un	sol	solide.	Ne	la	

placez	pas	sur	une	moquette	ou	sur	des	surfaces	
similaires.

•	 La	charge	totale	du	lave-linge	et	du	sèche-linge	-à	
pleine charge- lorsqu'ils sont placés l’un au-dessus 
de	l’autre	atteint	environ	180	kg.	Placez	le	produit	
sur un sol solide et plat présentant la capacité de 
portage	suffisante.

•	 N'installez	pas	le	produit	sur	le	câble	
d'alimentation.

•	 Evitez	d'installer	le	produit	dans	des	endroits	où	
la température est susceptible de descendre en 

dessous de 0ºC.
•	 Placez	le	produit	à	au	moins	1	cm	des	autres	

meubles.
2.2 Retrait des renforts de conditionnement
Inclinez	la	machine	vers	l'arrière	pour	retirer	le	
renfort	de	conditionnement.	Retirez	le	renfort	de	
conditionnement en tirant sur le ruban.

2.3 Retrait des sécurités de transport

A avertissement: Evitez	d'enlever	les	sécurités	
de	transport	avant	de	retirer	le	renfort	de	
conditionnement.

A avertissement: Retirez	les	boulons	de	sécurité	de	
transport	avant	de	faire	fonctionner	le	lave-linge!	
Sinon,	le	produit	sera	endommagé.

1.	 Desserrez	toutes	les	vis	à	l’aide	d’une	clé	adaptée	
jusqu’à	ce	que	celles-ci	tournent	librement (C).

2.	Enlevez	les	vis	de	sécurité	en	les	dévissant	à	la	
main et en les tournant doucement.

3.	Fixez	les	caches	en	plastique,	fournis	dans	le	
sachet	avec	le	manuel	d'utilisation,	dans	les	trous	à	
l’arrière du panneau. (P)

d’autres	déchets	à	la	fin	de	sa	durée	de	vie.	Au	contraire,	rendez-vous	dans	un	
point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. 
Veuillez	vous	rapprocher	des	autorités	de	votre	localité	pour	plus	d’informations	
concernant le point de collecte le plus proche. 
Conformité avec la directive LdSD : 
L’appareil	que	vous	avez	acheté	est	conforme	à	la	directive	LdSD	(2011/65/UE)	de	
l’Union	européenne.	Il	ne	comporte	pas	les	matériels	dangereux	et	interdits	men-
tionnés dans la directive.
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C
Conservez	les	vis	de	sécurité	soigneusement	afin	
de	les	réutiliser	au	cas	où	vous	aurez	besoin	de	
transporter le lave-linge ultérieurement.

C
Ne	déplacez	jamais	l'appareil	sans	que	les	vis	
de sécurité réservées au transport ne soient 
correctement	fixées!

2.4 Raccordement de l’arrivée d’eau

C La	pression	d'eau	à	l’arrivée	requise	pour	faire	
fonctionner	la	machine,	doit	être	comprise	entre	
1	et	10	bars	(0,1	–	1	MPa).	(Il	est	nécessaire	de	
disposer	de	10	–	80	litres	d’eau	de	robinet	(grand	
ouvert)	en	une	minute,	pour	que	votre	machine	
fonctionne	sans	problèmes.)	Fixez	un	réducteur	
de pression si la pression de l’eau est supérieure.

C Si	vous	souhaitez	utiliser	votre	produit	à	double	
arrivée d'eau comme une unité à arrivée d'eau 
simple  (Lavage froid),	vous	devez	installer	le	
dispositif	d'obturation	fourni	dans	la	vanne	d'eau	
chaude	avant	d'utiliser	le	produit.	(Applicable	
pour	les	produits	fournis	avec	un	jeu	de	vis	
d'obturation.)

A avertissement: Les modèles à simple admission 
d’eau	ne	doivent	pas	être	connectés	au	robinet	
d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait 
le linge ou le produit passerait en mode de 
protection	et	ne	fonctionnerait	pas.

A avertissement: N’utilisez	pas	de	vieux	tuyaux	
d’arrivée	d'eau	sur	votre	produit	neuf.	Ils	pourraient	
tacher votre linge.

1.	 Raccordez	les	tuyaux	spéciaux	fournis	avec	la	
machine aux vannes d'arrivée d’eau de la machine. 
Le	tuyau	rouge	(à	gauche)	(max.	90	ºC)	est	celui	
d’arrivée	d’eau	chaude	et	le	tuyau	bleu	(à	droite)	
(max.	25	ºC)	est	celui	d’arrivée	d’eau	froide.

A avertissement: Assurez-vous	que	les	
raccordements	d’eau	froide	et	d’eau	chaude	sont	
effectués	correctement	lors	de	l’installation	de	
votre	machine.	Sinon,	votre	linge	pourrait	être	
chaud	en	fin	de	lavage	et	s’user.

2.	Serrez	tous	les	écrous	des	tuyaux	à	la	main.	
N'utilisez	jamais	un	outil	pour	serrer	ces	écrous.

3.	Ouvrez	les	robinets	complètement	après	avoir	
raccordé	les	tuyaux	pour	vérifier	si	de	l'eau	ne	
fuit	pas	par	les	points	de	raccordement.	Si	vous	
constatez	des	fuites,	fermez	le	robinet	et	retirez	
l'écrou.	Resserrez	l’écrou	soigneusement	après	
avoir	vérifié	le	joint.	Pour	éviter	toute	fuite	d’eau	
ou	dégât	consécutif,	laissez	les	robinets	fermés	
lorsque la machine n’est pas utilisée.
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2.5 Raccordement du conduit d’évacuation
•	 L’extrémité	du	tuyau	de	vidange	doit	être	

directement raccordée au tuyau d’évacuation des 
eaux usées ou au lavabo.  

A avertissement: Votre maison sera inondée si le 
tuyau sort de son logement pendant la vidange. 
De	plus,	il	y	a	un	risque	de	brûlure	en	raison	des	
températures	de	lavage	élevées	!	Pour	éviter	
que de telles situations ne se produisent et pour 
que l'arrivée et la vidange d'eau de la machine 
se	fassent	dans	de	bonnes	conditions,	serrez	
correctement l'extrémité du tuyau de vidange de 
sorte qu'il ne sorte pas. 

•	 Le	tuyau	doit	être	attaché	à	une	hauteur	comprise	
entre 40 et 100 cm.

•	 Si	le	tuyau	est	élevé	après	l’avoir	posé	sur	le	
niveau	du	sol	ou	près	de	celui-ci	(moins	de	
40	cm	au-dessus	du	sol),	l’évacuation	d’eau	
devient	plus	difficile	et	le	linge	peut	se	mouiller	
considérablement. C'est pourquoi les hauteurs 
décrites	dans	le	schéma	doivent	être	respectées.

10
0c

m

40
cm

•	 Pour	éviter	que	l’eau	sale	ne	remplisse	le	lave-linge	
à	nouveau	et	pour	faciliter	la	vidange,	évitez	de	
tremper l'extrémité du tuyau dans l'eau sale ou de 
l'insérer dans la canalisation d'évacuation de plus 
de	15	cm.	Si	le	tuyau	est	trop	long,	coupez-le.

•	 L’extrémité	du	tuyau	ne	doit	être	ni	coudée,	
ni	piétinée,	ni	pliée	entre	la	canalisation	et	la	
machine.

•	 Si	la	longueur	du	tuyau	est	très	courte,	vous	
pouvez	y	ajouter	un	tuyau	d’extension	d'origine.	
La	longueur	du	tuyau	peut	ne	pas	excéder	3,2	m.	
Pour	éviter	tout	dysfonctionnement	occasionné	
par	une	éventuelle	fuite	d’eau,	le	raccordement	
entre le tuyau d’extension et le tuyau de vidange 
du	produit	doit	être	bien	inséré	à	l'aide	d'une	bride	
appropriée,	pour	empêcher	toute	sortie	et	toute	
fuite.

2.6 Réglage des pieds

A avertissement: Afin	de	s’assurer	que	votre	appareil	
fonctionne	de	façon	plus	silencieuse	et	sans	
vibration,	il	doit	être	à	niveau	et	équilibré	sur	
ses	pieds.	Equilibrez	la	machine	en	réglant	les	
pieds.	Sinon,	la	machine	pourrait	se	déplacer	et	
entraîner	un	certain	nombre	de	problèmes,	donc	
celui de la vibration.

1.	 Dévissez	manuellement	les	contre-écrous	sur	les	
pieds.

2.	Réglez	les	pieds	jusqu'à	ce	que	la	machine	soit	à	
niveau et équilibrée.

3.	Serrez	de	nouveau	tous	les	contre-écrous	à	la	
main.

A avertissement: N'utilisez	aucun	outil	pour	
dévisser	les	contre-écrous.	Sinon,	vous	pouvez	les	
endommager.

2.7 Branchement électrique
Branchez	la	machine	à	une	prise	équipée	d’une	mise	
à	la	terre	et	protégée	par	un	fusible	de	16	A.	Notre	
société	ne	pourra	pas	être	tenue	responsable	pour	
les dommages qui pourraient survenir si la machine 
est utilisée sur un circuit électrique sans mise à la 
terre	conformément	à	la	réglementation	locale.
•	 Le	branchement	doit	être	conforme	à	la	

réglementation en vigueur dans votre pays.
•	 La	prise	du	câble	d’alimentation	doit	être	

accessible	facilement	après	l’installation.
•	 Si	la	valeur	de	courant	du	fusible	ou	du	disjoncteur	

de	votre	domicile	est	inférieure	à	16	ampères,	
demandez	à	un	électricien	qualifié	d'installer	un	
fusible	de	16	ampères.

•	 La	tension	spécifiée	dans	la	section	
«	Caractéristiques	techniques	»	doit	être	égale	à	
celle de votre réseau électrique.

•	 Ne	réalisez	pas	de	branchements	utilisant	des	
rallonges électriques ou des multiprises.

B avertissement: Les	câbles	d’alimentation	abîmés	
doivent	être	remplacés	par	le	Service	agréé.
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Transport de l'appareil
1.	 Débranchez	le	lave-linge	avant	de	le	transporter.
2.	Retirez	les	raccordements	de	vidange	et	d'arrivée	

d'eau.
3.	Vidangez	toute	l'eau	qui	est	restée	dans	votre	

machine. Voir point 5.5
4.	Installez	les	vis	de	sécurité	réservées	au	transport	

dans l'ordre inverse de la procédure de retrait ; voir 
point	2.3.

C
Ne	déplacez	jamais	l'appareil	sans	que	les	vis	
de sécurité réservées au transport ne soient 
correctement	fixées!

A avertissement: Les matériaux d'emballage sont 
dangereux	pour	les	enfants.	Conservez	tous	les	
matériaux	d'emballage	dans	un	endroit	sûr,	hors	
de	portée	des	enfants.

3 Préparation
3.1 Trier le linge
•	 Triez	le	linge	par	type	de	textile,	couleur,	degré	de	

saleté et température d’eau autorisée.
•	 Respectez	toujours	les	conseils	figurant	sur	les	

étiquettes	de	vos	vêtements.
3.2 Préparation du linge pour le lavage
•	 Des	articles	avec	des	accastillages	comme	les	

soutiens-gorge à armature les boucles de ceinture 
ou les boutons métalliques endommageront 
la	machine.	Vous	pouvez	enlever	les	pièces	
métalliques	ou	laver	les	vêtements	en	les	
introduisant dans un sac à lessive ou une taie 
d'oreiller.

•		 Videz	les	poches	de	tous	les	corps	étrangers	
comme	les	pièces,	les	stylos	à	bille	et	les	
trombones.	Retournez-les	et	brossez.	De	tels	
objets	peuvent	endommager	votre	machine	ou	
faire	du	bruit.

•	 Mettez	les	vêtements	de	petite	taille	à	l'exemple	
des	chaussettes	pour	enfants	et	des	bas	en	nylon	
dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.

•	 Mettez	les	rideaux	dans	l'appareil	sans	les	
compresser.	Retirez	les	éléments	de	fixation	des	
rideaux.

•	 Fermez	les	fermetures	à	glissière,	cousez	les	
boutons	desserrés,	puis	raccommodez	les	aubes	et	
les déchirures.

•	 Ne	lavez	les	produits	étiquetés	«	lavables	en	
machine » ou « lavables à la main » qu’avec un 
programme adapté.

•	 Ne	lavez	pas	les	couleurs	et	le	blanc	ensemble.	
Le	linge	en	coton	neuf	de	couleur	foncée	peut	
déteindre	fortement.	Lavez-le	séparément.

•	 Les	taches	difficiles	doivent	être	traitées	
correctement		avant	tout	lavage.	En	cas	
d’incertitude,	consultez	un	nettoyeur	à	sec.

•	 N’utilisez	que	les	changeurs	de	couleur/teinture	et	
les	détartrants	adaptés	au	lave-linge.	Respectez	
toujours	les	conseils	figurant	sur	l’emballage.

•	 Lavez	les	pantalons	et	le	linge	délicat	à	l’envers.
•	 Mettez	les	articles	de	linge	en	laine	Angora	dans	

le compartiment congélateur pendant quelques 
heures avant tout lavage. Cette précaution réduira 
le boulochage.

•	 Les	linges	intensément	tachetés	par	des	saletés	
comme	de	la	farine,	de	la	poussière	de	chaux,	de	
la	poudre	de	lait,	etc.	doivent	être	secoués	avant	
d'être	introduits	dans	la	machine.	Avec	le	temps,	de	
telles	poussières	et	poudres	peuvent	se	former	sur	
les	surfaces	internes	de	la	machine	et	occasionner	
des	dégâts	matériels.

3.3 À faire pour économiser de l'énergie
Les	informations	ci-après	vous	aideront	à	utiliser	le	
produit de manière écologique et éconergétique.
•	 Utilisez	le	produit	en	tenant	compte	de	la	capacité	

la plus élevée autorisée par le programme que 
vous	avez	sélectionné,	mais	évitez	de	surcharger	la	
machine; voir la section "Tableau des programmes 
et de consommation".

•	 Respectez	toujours	les	conseils	figurant	sur	
l’emballage de vos produits de lavage.

•	 Lavez	le	linge	peu	sale	à	basse	température.
•	 Utilisez	des	programmes	plus	rapides	pour	de	

petites quantités de linge ou pour du linge peu 
sale.

•	 N'utilisez	pas	le	prélavage	et	des	températures	
élevées pour le linge qui n'est pas très sale.

•	 Si	vous	prévoyez	de	sécher	votre	linge	dans	un	
sèche-linge,	sélectionnez	la	vitesse	d'essorage	
recommandée la plus élevée pendant le processus 
de lavage. 

•	 N'utilisez	pas	plus	de	lessive	que	la	quantité	
recommandée sur l'emballage de la lessive.

3.4 Première utilisation
Avant	de	commencer	à	utiliser	votre	machine,	
assurez-vous	que	toutes	les	préparations	ont	été	
effectuées	conformément	aux	consignes	indiquées	
dans les sections «Consignes importantes de 
sécurité»	et	«Installation».
Pour	préparer	la	machine	au	lavage	du	linge,	
effectuez	la	première	opération	dans	le	programme	
Nettoyage	du	tambour.	Si	votre	lave-linge	n’est	
pas	doté	du	programme	Nettoyage	du	tambour,	
procédez	à	la	Première	utilisation	conformément	aux	
méthodes décrites dans la section « 5.2 Nettoyage 
de	la	Porte	de	chargement	et	tambour	»	du	manuel	
d’utilisation.
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C Utilisez	un	anti-détartrant	adapté	aux	lave-linge.

C
Il	pourrait	rester	de	l’eau	dans	votre	machine	suite	
aux processus d’assurance qualité menés au cours 
de	la	production.	Ceci	n’affecte	pas	votre	machine.

3.5 Capacité de charge appropriée
La	charge	maximale	dépend	du	type	de	linge,	du	
degré de saleté et du programme de lavage que vous 
souhaitez	utiliser.
La	machine	ajuste	automatiquement	la	quantité	
d’eau selon le poids du linge qui s’y trouve.

A avertissement: Veuillez	suivre	les	informations	
contenues dans le « Tableau des programmes 
et de consommation ». Lorsque la machine est 
surchargée,	ses	performances	de	lavage	chutent.	
En	outre,	des	bruits	et	des	vibrations	peuvent	
survenir.

3.6 Charger le linge
1.	 Ouvrez	la	porte	de	chargement.
2.	Placez	les	articles	de	linge	dans	la	machine	sans	les	

tasser.
3.	Poussez	le	hublot	pour	la	fermer	jusqu’à	ce	que	

vous	entendiez	un	bruit	de	verrouillage.	Veillez	à	ce	
qu’aucun article ne soit coincé dans la porte.

C
Le hublot est verrouillée pendant le 
fonctionnement	d'un	programme.	La	porte	ne	peut	
être	ouverte	que	quelque	temps	après	la	fin	du	
programme.

A avertissement: Si	le	linge	est	mal	disposé	dans	la	
machine,	celle-ci	peut	émettre	des	bruits	et	vibrer.

3.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant

C
Avant	d'utiliser	de	la	lessive,	de	l'adoucissant,	de	
l'amidon,	du	colorant,	de	la	javel	ou	du	détartrant,	
lisez	attentivement	les	instructions	du	fabricant	
portées	sur	l’emballage	de	la	lessive	et	respectez	
les	recommandations	de	dosage.	Utilisez	le	gobelet	
gradué,	le	cas	échéant.

Bac à produits 
Le bac à produits comprend trois compartiments:
–	(1)	pour	prélavage
-	(2)	pour	lavage	principal
–	(3)	pour	adoucissant
–	(*)	en	plus,	il	y	a	un	siphon	dans	le	compartiment	
destiné à l'assouplissant.

12 3

Lessive, adoucissant et autres agents nettoyants
•	 Ajoutez	la	lessive	et	l’adoucissant	avant	de	mettre	

le programme de lavage en marche.
•	 Ne	laissez	jamais	le	bac	à	produits	ouvert	pendant	

que le programme de lavage est en cours 
d’exécution !

•	 Lorsque	vous	utilisez	un	programme	sans	
prélavage,	aucune	lessive	ne	doit	être	mise	dans	le	
bac	de	prélavage	(compartiment	n°	"1").	

•	 Dans	un	programme	avec	prélavage,	aucun	
détergent	liquide	ne	doit	être	mis	dans	le	bac	de	
prélavage	(compartiment	n°	"1").

•	 N'utilisez	pas	de	programme	avec	prélavage	si	
vous	utilisez	un	sachet	de	lessive	ou	une	boule	
de	diffusion	de	lessive.	Vous	pouvez	placer	ces	
éléments directement dans le linge contenu dans 
votre machine.

•	 Si	vous	utilisez	une	lessive	liquide,	pensez	à	mettre	
le réservoir de lessive liquide dans le compartiment 
de	lavage	principal	(compartiment	n°	"2").
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Choix du type de lessive
Le type de lessive à utiliser dépend du type et de la 
couleur du tissu.
•	 Utilisez	des	lessives	différentes	pour	le	linge	coloré	

et le linge blanc.
•	 Pour	vos	vêtements	délicats,	utilisez	uniquement	

les	lessives	spéciales	(lessive	liquide,	shampoing	à	
laine,	etc.).	

•	 Pour	le	lavage	du	linge	et	de	la	couette	de	couleur	
foncée,	il	est	recommandé	d'utiliser	une	lessive	
liquide.

•	 Lavez	les	lainages	avec	une	lessive	spéciale	
adaptée.

A avertissement: N'utilisez	que	des	lessives	
destinées spécialement aux lave-linges.

A avertissement: L'utilisation de savon en poudre 
n'est pas recommandée.

Dosage de la quantité de lessive
Le dosage de la lessive à utiliser dépend de la 
quantité	du	linge,	du	degré	de	saleté	et	de	la	dureté	
de l’eau.
•	 Ne	pas	utiliser	des	dosages	dépassant	les	

quantités recommandées sur l’emballage de la 
lessive	afin	d’éviter	les	problèmes	liés	à	un	excès	
de	mousse,	à	un	mauvais	rinçage,	aux	économies	
financières	et,	en	fin	de	compte,	à	la	protection	de	
l’environnement.

•	 Utilisez	des	doses	de	lessive	plus	petites	que	celles	
recommandées pour de petites quantités de linge 
ou pour du linge peu sale.

Utilisation d'adoucissant
Mettez	l'adoucissant	dans	son	compartiment	qui	se	
trouve à l’intérieur du bac à produits
•		 Ne	dépassez	jamais	le	repère	de	niveau	(>	max	<)	

dans le compartiment destiné à l'assouplissant.
•		 Si	l’adoucissant	a	perdu	de	sa	fluidité,	diluez-le	

avec de l'eau avant de le mettre dans le bac à 
produits.

Utilisation de lessive liquide
Si le produit contient un réservoir pour lessive 
liquide:
•	 Pensez	à	introduire	celui-ci	dans	le	compartiment	

n°	"2".
•		 Si	la	lessive	liquide	a	perdu	de	sa	fluidité,	diluez-la	

avec de l'eau avant de la mettre dans le réservoir 
pour détergent liquide.

 
Si le produit ne contient pas de réservoir pour 
lessive liquide:
•	 Evitez	d'utiliser	la	lessive	liquide	pour	le	prélavage	

dans un programme avec prélavage.
•	 La	lessive	liquide	tache	vos	vêtements	lorsqu'il	

est	utilisé	avec	la	fonction	Départ	différé.	Si	
vous	comptez	utiliser	la	fonction	Départ	différé,	
n'utilisez	pas	de	lessive	liquide.

Utilisation du gel et de la lessive sous forme de 
pastilles
Respectez	les	instructions	suivantes	lorsque	vous	
utilisez	des	gels	et	autres	compositions	détergentes	
sous	forme	de	pastilles.
•	 Si	l'aspect	de	la	lessive	en	gel	est	fluide	et	votre	

machine ne contient aucun réservoir pour lessive 
liquide	spéciale,	versez	la	lessive	en	gel	dans	
le compartiment à produits de lavage principal 
pendant	la	première	admission	d'eau.		Si	votre	
machine est dotée d'un réservoir pour lessive 
liquide,	versez-y	la	lessive	avant	de	démarrer	le	
programme.

•	 Si	l'aspect	de	la	lessive	en	gel	n'est	pas	fluide	
ou	sous	forme	de	capsule	liquide,	versez-la	
directement dans le tambour avant de procéder au 
lavage.

•	 Mettez	les	pastilles	de	lessive	dans	le	
compartiment	principal	(compartiment	no.	"2")	ou	
directement dans le tambour avant de procéder au 
lavage.

C
Les	lessives	sous	forme	de	pastilles	peuvent	
laisser des résidus dans le compartiment à lessive. 
En	pareille	situation,	mettez	la	lessive	sous	forme	
de	pastilles	au	cœur	du	linge	et	fermez	la	partie	
inférieure	du	tambour.

C Utilisez	la	lessive	sous	forme	de	pastilles	ou	de	gel	
sans	sélectionner	la	fonction	prélavage.
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Utilisation de l’amidon
•	 Ajoutez	l’amidon	liquide,	l’amidon	en	poudre,	ou	le	

colorant dans le compartiment de l’adoucissant.
•	 Evitez	d'utiliser	à	la	fois	l'assouplissant	et	l'amidon	

dans un cycle de lavage.
•	 Nettoyage	l'intérieur	de	la	machine	à	l'aide	d'un	

chiffon	propre	et	humide	après	avoir	utilisé	
l'amidon.

Utilisation des produits à blanchir
•	 Sélectionnez	un	programme	avec	prélavage	et	

ajoutez	le	produit	à	blanchir	au	début	du	prélavage.	
Ne	mettez	pas	de	lessive	dans	le	compartiment	
de	prélavage.	Vous	pouvez	aussi	sélectionner	
un programme avec rinçage supplémentaire et 
ajoutez	le	produit	à	blanchir	pendant	l'utilisation	de	
l'eau en provenance du compartiment à lessive au 
cours de la première phase de rinçage.

•	 Evitez	d'utiliser	un	produit	à	blanchir	et	une	lessive	
en les mélangeant.

•	 Utilisez	juste	une	petite	quantité	(environ	50	
ml)	de	produit	à	blanchir	et	rincez	parfaitement	
les	vêtements	pour	éviter	qu'ils	n'irritent	la	
peau.	Evitez	de	verser	le	produit	à	blanchir	sur	
les	vêtements	et	de	l'utiliser	avec	des	linges	de	
couleur. 

•	 Pendant	l'utilisation	de	l'eau	de	javel	oxygénée,	
sélectionnez	un	programme	à	basse	température.	

•	 L'eau	de	javel	oxygénée	peut	être	utilisée	en	
association	avec	la	lessive;	cependant,	si	sa	
consistance	n'est	pas	la	même	que	celle	de	
la	lessive,	versez	d'abord	la	lessive	dans	le	
compartiment	n°	"2"	dans	le	bac	à	produits	et	
patientez	jusqu'à	ce	que	la	lessive	coule	pendant	
l'arrivée	d'eau	dans	la	machine.	Ajoutez	le	produit	à	
blanchir	dans	le	même	compartiment	pendant	que	
l'arrivée de l'eau dans la machine se poursuit.

Utilisation de détartrant
•		 Quand	cela	est	nécessaire,	utilisez	les	détartrants	

adaptés,	mis	au	point	spécialement	pour	les	lave-
linge.  
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3.8 Astuces pour un lavage efficace
Vêtements

Couleurs claires et 
blanc Couleurs Couleurs 

foncées
Délicats/Laine/

Soies

(Températures	
recommandées	en	fonction	
du degré de saleté: 40-
90ºC)

(Températures	
recommandées en 
fonction	du	degré	de	
saleté:	froid-40ºC)

(Températures	
recommandées en 
fonction	du	degré	
de	saleté:	froid-
40ºC)

(Températures	
recommandées en 
fonction	du	degré	
de	saleté:	froid-
30ºC)

De
gr

é d
e s

ale
té

Très sale

(taches	difficiles,	
par exemple 
d'herbe,	de	café,	
de	fruit	et	de	
sang.)

Il	peut	être	nécessaire	de	
pré-traiter les taches ou 
d'effectuer	un	prélavage.	
Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour le blanc peuvent 
être	utilisées	aux	dosages	
conseillés pour les 
vêtements	très	sales.	Il	
est recommandé d'utiliser 
des lessives en poudre 
pour nettoyer les taches 
de glaise et de terre et les 
taches qui sont sensibles 
aux produits à blanchir. 

Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour les couleurs peuvent 
être	utilisées	aux	dosages	
conseillés pour les 
vêtements	très	sales.	Il	
est recommandé d'utiliser 
des lessives en poudre 
pour nettoyer les taches 
de glaise et de terre et les 
taches qui sont sensibles 
aux produits à blanchir. 
Utilisez	des	lessives	sans	
produit à blanchir.

Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées	peuvent	
être	utilisées	aux	
dosages conseillés 
pour	les	vêtements	
très sales.

Utilisez	de	
préférence	des	
lessives liquides 
conçues pour 
des	vêtements	
délicats. Les 
vêtements	en	laine	
et en soie doivent 
être	lavés	avec	des	
lessives spéciales 
laine.

Normalement 
sale

(Par	exemple,	
taches 
causées par la 
transpiration 
sur les cols et 
manchettes)

Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour le blanc peuvent 
être	utilisées	aux	dosages	
conseillés pour les 
vêtements	normalement	
sales.

Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour les couleurs peuvent 
être	utilisées	aux	dosages	
conseillés pour les 
vêtements	normalement	
sales.	Utilisez	des	lessives	
sans produit à blanchir.

Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées	peuvent	
être	utilisées	aux	
dosages conseillés 
pour	les	vêtements	
normalement sales. 

Utilisez	de	
préférence	des	
lessives liquides 
conçues pour 
des	vêtements	
délicats. Les 
vêtements	en	laine	
et en soie doivent 
être	lavés	avec	des	
lessives spéciales 
laine.

Peu sale

(Pas	de	tache	
visible.)

Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour le blanc peuvent 
être	utilisées	aux	dosages	
conseillés pour les 
vêtements	peu	sales.

Les lessives en poudre et 
liquides recommandées 
pour les couleurs peuvent 
être	utilisées	aux	
dosages conseillés pour 
les	vêtements	peu	sales.	
Utilisez	des	lessives	sans	
produit à blanchir.

Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées	peuvent	
être	utilisées	aux	
dosages conseillés 
pour	les	vêtements	
peu sales.

Utilisez	de	
préférence	des	
lessives liquides 
conçues pour 
des	vêtements	
délicats. Les 
vêtements	en	laine	
et en soie doivent 
être	lavés	avec	des	
lessives spéciales 
laine.
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  4 Fonctionnement de l'appareil
4,1 Bandeau de commande

1	-	Sélecteur	de	programmes	(Position	la	plus	élevée	«	Marche/Arrêt	»)
2	-	Indicateur	de	déroulement	du	programme
3	-	Bouton	de	réglage	de	la	température
4 - Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
5	–	Touches	des	fonctions	optionnelles
6	-	Bouton	de	départ	différé	(pour	certains	modèles)
7	-	Bouton	Départ	/	Pause

1 2

76543

Textiles 
Foncés

Textiles 
Foncés

Synthétique Coton Prélavage Lavage 
principal

Rinçage Lavage Essorage

Vidange Anti-froissage
(Repassage 

Facile)

Couette
(Draps)

Sécurité 
enfants

Lavage à 
la main

Protection Bébé
(BabyProtect)

Coton 
Eco

Lainages

Délicat

Quotidien

Sous-
vêtement

Express 14  
Super bref 

express
(Xpress Super Short)

Express 
quotidien

(Daily Express)

Rinçage 
d’attente

Départ / 
Pause

Pas 
d’essorage

Lavage rapide
(Lavage 
express)

Terminé Froid Nettoyage 
en 

libre-service

Température

Mix 40 Super 40 Rinçage 
supplémentaire

Rafraîchir Chemises Jeans Sport Départ 
différé

Intensif Soin 
Fashion

Nettoyage des 
poils d’animaux 

domestiques

Nettoyage des 
poils d’animaux 
domestiques +

Mini 30

(Laine)

(Rinçage Plus)

(Arrêt cuve 
pleine)

Nettoyage Eco 
(Eco Clean)

Marche/Arrêt

Ouverture 
de porte

BabyProtect +

Valeurs indicatives destinées aux fibres synthétiques (FR)
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) *

Humidité résiduelle ( %) 
**

Humidité résiduelle ( %) 
**

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthétiques 60 2.5 45 0.90 01:56 45 40

Synthétiques 40 2.5 45 0.42 01:46 45 40
* Le temps de lavage du programme que vous avez sélectionné s’affiche à l’écran de la machine. Il est tout à fait 
normal qu’il existe de petites différences entre le temps indiqué à l’écran et le temps de lavage réel.
** Les valeurs d’humidité résiduelle sont fonction de la vitesse d’essorage sélectionnée.
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4,2 Préparation de la machine
Veillez	à	ce	que	les	tuyaux	soient	bien	connectés.	
Branchez	votre	machine.	Ouvrez	complètement	le	
robinet.	Introduisez	le	linge	dans	la	machine.		Ajoutez	
la lessive et l’adoucissant.
4,3 Sélection de programmes
Sélectionnez	le	programme	approprié	pour	le	type,	la	
quantité et le degré de saleté de votre linge à partir 
du « Tableau des programmes et de consommation » 
et du tableau de températures ci-après.

90˚C
Linges en coton et en lin blanc très sales. 
(Housses	pour	tables	de	salon,	nappes,	
serviettes,	draps	de	lit,	etc.)

60˚C

Linge	ou	vêtements	synthétiques	ou	en	coton	
de	couleur	inaltérable,	normalement	sales	
(chemises,	chemises	de	nuit,	pyjamas,	etc.)	et	
linge	blanc	légèrement	sale	(sous-vêtements,	
etc.)

40˚C-
30˚C-	
Froid 

Linge mélangé comprenant les textiles 
délicats	(rideaux	voiles,	etc.),	les	synthétiques	
et les lainages.

Sélectionnez	le	programme	désiré	à	l'aide	du	bouton	
de	Sélection	de	programmes.

C
Les programmes sont limités à la vitesse de 
rotation	maximale	adaptée	au	type	spécifique	de	
vêtements.

C
Lors	de	la	sélection	d'un	programme,	prenez	
toujours	en	compte	le	type	de	tissu,	sa	couleur,	
le degré de saleté et la température d’eau 
autorisée.

C
Sélectionnez	en	permanence	la	température	
nécessaire la plus basse. Une température plus 
élevée est synonyme de consommation accrue 
d’énergie.

C
Pour	plus	de	détails	concernant	le	programme,	
consultez	le	«	Tableau	des	programmes	et	de	
consommation »

4,4 Programmes principaux 
En	fonction	du	type	de	tissu,	utilisez	les	principaux	
programmes suivants.
• Coton
Utilisez	ce	programme	pour	vos	linges	en	coton	
(draps	de	lit,	édredons	et	jeux	de	taies	d'oreiller,	
serviettes,	sous-vêtements,	etc.)	Votre	linge	sera	
nettoyé avec des mouvements de lavage vigoureux 
au cours d’un cycle de lavage plus long.
• Synthétique
Utilisez	ce	programme	pour	laver	vos	linges	
synthétiques	(chemises,	blouses,	vêtements	mixtes	
synthétiques/cotons,	etc.).	Ce	programme	est	
caractérisé par un lavage doux et un cycle de lavage 
plus court comparé au programme « Cotons ».

Pour	les	rideaux	et	les	tulles,	utilisez	le	programme	
«	Synthétique	40˚C	»	avec	les	fonctions	"Prélavage"	
et	"Anti-froissage"	sélectionnées.	Lavez	les	voiles/
tulles en introduisant une petite quantité de 
détergent dans le compartiment de lavage principal 
car	la	texture	maillée	de	ces	linges	favorise	une	
production	excessive	de	mousse.	Ne	mettez	pas	de	
lessive dans le compartiment de prélavage.
• Laine
Utilisez	ce	programme	pour	laver	votre	linge	en	
laine.	Sélectionnez	la	température	appropriée	en	
respectant	les	étiquettes	de	vos	vêtements.	Pour	les	
lainages,	utilisez	des	lessives	appropriées.
4,5 Programmes supplémentaires 
Il	existe	des	programmes	supplémentaires	pour	des	
cas spéciaux.

C
Les programmes supplémentaires peuvent 
varier	en	fonction	du	modèle	de	votre	machine.

• CotonEco
Vous	pouvez	laver	votre	linge	en	coton	et	en	
lin normalement sale avec ce programme en 
économisant plus d'énergie et d'eau qu'avec tous 
les autres programmes de lavage adaptés au 
coton.	La	température	de	l'eau	réelle	peut	différer	
de	la	température	du	cycle	affichée.	La	durée	du	
programme	peut	être	raccourcie	automatiquement	
durant les dernières phases du programme si vous 
lavez	une	quantité	moindre	(environ	½	capacité	
ou	moins)	de	linge.	Dans	ce	cas,	la	consommation	
d'énergie	et	d'eau	diminuera	encore,	vous	offrant	
l'opportunité d'un lavage plus économique. Cette 
caractéristique est disponible seulement sur certains 
modèles	dotés	d'un	affichage	du	temps	restant.
• BabyProtect (Protection Bébé)
Utilisez	ce	programme	pour	laver	le	linge	de	bébé	et	
celui	des	personnes	allergiques.	Pour	des	conditions	
d'hygiène	optimales,	prévoir	un	temps	de	chauffage	
plus long et une phase de rinçage supplémentaire. 
• Délicat
Utilisez	ce	programme	pour	laver	vos	linges	délicats.	
Ce programme est caractérisé par un lavage doux 
sans essorage intermédiaire comparé au programme 
synthétique.
• Lavage à la main
Utilisez	ce	programme	pour	laver	vos	vêtements	en	
laine/délicats portant les étiquettes « non lavable 
en machine » et pour lesquels un lavage à la main 
est conseillé. Cela permet de laver le linge avec des 
mouvements	très	délicats,	sans	endommager	vos	
vêtements.
• Daily express
Utilisez	ce	programme	pour	laver	rapidement	une	
petite quantité de linges en coton peu sales. 
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• Super bref express
Utilisez	ce	programme	pour	laver	rapidement	une	
petite quantité de linge en coton peu sale.
• Textiles Foncés
Utilisez	ce	programme	pour	laver	vos	linges	
de	couleur	foncée,	ou	le	linge	coloré	dont	vous	
souhaitez	préserver	la	couleur.	Le	lavage	se	fait	
à basse température avec des mouvements 
mécaniques	lents.	Il	est	recommandé	d'utiliser	le	
détergent liquide ou le shampoing à laine pour le 
linge	de	couleur	foncée.
• Mix 40
Utilisez	ce	programme	pour	laver	à	la	fois	votre	linge	
en coton et votre linge synthétique sans avoir à les 
séparer.
• Chemise
Utilisez	ce	programme	pour	laver	dans	le	même	
compartiment	des	chemises	en	coton,	fibres	
synthétiques et tissus mélangés.

• Vêtements de sport (Sports)
Utilisez	ce	programme	pour	laver	les	vêtements	
portés	pendant	peu	de	temps,	tels	les	vêtements	
de	sport.	Il	est	conseillé	de	laver	de	laver	de	petites	
quantités de linge en coton et synthétique mélangés.
4,6 Programmes spéciaux
Pour	les	applications	spécifiques,	vous	pouvez	
sélectionner l’un des programmes suivants.
• Rinçage
Utilisez	ce	programme	lorsque	vous	voulez	effectuer	
un rinçage ou un amidonnage séparément.
• Essorage+Vidange
Utilisez	ce	programme	pour	appliquer	un	cycle	
d'essorage additionnel pour le linge ou pour drainer 
l'eau dans la machine.
Avant	de	sélectionner	ce	programme,	sélectionnez	la	
vitesse	d'essorage	désirée	et	appuyez	sur	le	bouton	
«	Démarrage/Pause	».	Tout	d'abord,	la	machine	
vidangera	l'eau	qu'elle	contient.	Ensuite,	elle	essorera	
le linge avec la vitesse d'essorage réglée et vidangera 
l'eau qui en sortira.
Si	vous	voulez	seulement	drainer	l’eau	sans	essorer	
votre	linge,	sélectionnez	le	programme	«	Essorage	
et	pompage	»	et	ensuite,	sélectionnez	la	fonction	
« aucun essorage » à l'aide du bouton de vitesse 
d'essorage.	Appuyez	sur	le	bouton	Départ/Pause.

C
Utilisez	une	vitesse	d'essorage	basse	pour	les	
linges délicats.

4,7 Sélection de températures
Chaque	fois	qu’un	nouveau	programme	est	
sélectionné,	la	température	maximale	pour	ledit	
programme apparaît sur l’indicateur de température.
Pour	réduire	la	température,	appuyez	à	nouveau	
sur le bouton de réglage de la température. La 
température décroît graduellement. 

C
Si	le	programme	n'a	pas	atteint	la	phase	de	
chauffage,	vous	pouvez	changer	la	température	
sans	faire	basculer	la	machine	en	mode	Pause.

4,8 Sélection de la vitesse d’essorage
Chaque	fois	qu’un	nouveau	programme	est	
sélectionné,	la	vitesse	d’essorage	recommandée	du	
programme	sélectionné	s'affiche	sur	le	voyant	de	
vitesse d’essorage.
Pour	réduire	la	vitesse	d’essorage,	appuyez	sur	le	
bouton de réglage de la vitesse d'essorage. Cette 
vitesse	décroît	graduellement.	Ensuite,	en	fonction	
du	modèle	du	produit,	les	options	«	Rinçage	en	
attente	»	et	«	Sans	essorage	»	s'affichent.	Pour	une	
explication	de	ces	options,	veuillez	vous	reporter	à	la	
section	"Sélection	des	fonctions	optionnelles".

C
Si	le	programme	n'a	pas	atteint	la	phase	
d'essorage,	vous	pouvez	changer	la	vitesse	sans	
faire	basculer	la	machine	en	mode	Pause.

Arrêt cuve pleine
Si	vous	ne	voulez	pas	décharger	votre	linge	dès	
la	fin	du	programme,	vous	pouvez	utiliser	la	
fonction	Rinçage	d’attente	pour	conserver	votre	
linge	dans	l’eau	de	rinçage	final	afin	d’empêcher	
à	vos	vêtements	de	se	froisser	s’il	n’y	a	pas	d’eau	
dans	la	machine.	Appuyez	sur	le	bouton	«Départ/
Pause/Annulation»	après	cette	procédure	si	vous	
voulez	évacuer	l’eau	sans	essorage.	Le	programme	
reprendra	son	fonctionnement	et	se	terminera	après	
l’évacuation de l’eau.
Si	vous	voulez	essorer	le	linge	contenu	dans	l’eau,	
réglez	la	vitesse	d’essorage	et	appuyez	sur	le	bouton	
«Départ/Pause/Annulation».
Le	programme	reprend.	L’eau	est	évacuée,	le	linge	
est	essoré,	et	le	programme	est	terminé.
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4.9 Tableau des programmes et de consommation

•	:	Sélection	possible
*	:	Automatiquement	sélectionné,	non	annulable.
**	:	Programme	du	label	énergétique	(EN	60456	Ed.3)
***	:	Si	la	vitesse	d'essorage	maximale	de	votre	appareil	est	inférieure,	seule	la	vitesse	d’essorage	maximale	sera	disponible.

**	«	Les	cycles	Coton	eco	40°C	et	Coton	60°C	sont	les	cycles	standard.	»	Ces	cycles	sont	connus	sous	les	noms	de	
«	Cycle	Coton	40°C	standard	»	et	«	Cycle	Coton	60°C	standard	»	et	visibles	à	travers	les	symboles		         

qui se trouvent sur le panneau.

C Les	fonctions	optionnelles	contenues	dans	le	tableau	peuvent	varier	en	fonction	du	modèle	de	votre	machine.

C
La	consommation	d'eau	et	d'énergie	peut	varier	suivant	les	fluctuations	de	la	pression,	de	la	dureté	et	de	la	
température	de	l'eau,	de	la	température	ambiante,	du	type	et	de	la	quantité	de	linge,	de	la	sélection	des	fonctions	
optionnelles	et	de	la	vitesse	d'essorage,	ainsi	que	des	variations	de	la	tension	électrique.

C
Le	temps	de	lavage	du	programme	que	vous	avez	sélectionné	s'affiche	à	l'écran	de	la	machine.	Il	est	tout	à	fait	
normal	qu'il	existe	de	petites	différences	entre	le	temps	indiqué	à	l'écran	et	le	temps	de	lavage	réel.
«	La	capacité	de	sélection	des	fonctions	auxiliaires	peut	être	modifiée	par	le	fabricant.	De	nouvelles	options	de	
choix	peuvent	être	intégrées	de	même	que	celles	existantes	peuvent	être	enlevées.	»
«	La	vitesse	d›essorage	de	votre	machine	pourrait	varier	en	fonction	des	programmes.	Toutefois,	cette	vitesse	ne	
peut dépasser la vitesse maximale d›essorage de la machine. »

FR 7 Fonction optionnelle
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Température

Coton Eco

60** 6 210 44 1.02 1600 40-60

60** 3 173 33 0.68 1600 40-60

40** 3 173 33 0.68 1600 40-60

Coton

90 6 147 66 2.25 1600 • • Froid-90

60 6 118 66 1.45 1600 • • Froid-90

40 6 98 66 0.85 1600 • • Froid-90

Synthétique
60 2.5 116 45 0.90 800 • • Froid-60

40 2.5 106 45 0.42 800 • • Froid-60

Daily express

90 6 88 55 1.90 1400 Froid-90

60 6 58 55 1.00 1400 Froid-90

30 6 28 55 0.20 1400 Froid-90

Super bref express 30 2 14 40 0.11 1400 Froid-30

BabyProtect (Protection Bébé) 90 6 165 85 1.90 1600 • 30-90

Vêtements de sport (Sports) 40 3 101 48 0.45 800 • • Froid-40

Délicat 30 2 59 43.13 0.23 600 Froid-40

Lavage à la main 20 1 43 30 0.15 600 20

Laine 40 1.5 60 40 0.30 600 Froid-40

Textiles Foncés 40 2.5 107 58 0.45 800 Froid-40

Chemise 60 2.5 104 55 0.90 600 • • Froid-60

Mix40 40 3 115 45 0.50 800 • • Froid-40
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4,10 Sélection des fonctions optionnelles
Utilisez	les	fonctions	optionnelles	suivantes	en	
fonction	de	vos	besoins	quotidiens.	Sélectionnez	les	
fonctions	optionnelles	souhaitées	avant	de	lancer	le	
programme.	De	plus,	vous	pouvez	aussi	sélectionner	
ou	annuler	les	fonctions	optionnelles	qui	sont	
adaptées au programme en cours d’exécution sans 
toutefois	appuyer	sur	le	bouton	"Départ/Pause"	
pendant	le	fonctionnement	de	la	machine.	Pour	cela,	
la machine doit se trouver dans une phase avant la 
fonction	optionnelle	que	vous	allez	sélectionner	ou	
annuler.
Si	la	fonction	optionnelle	ne	peut	être	sélectionnée	
ou	annulée,	le	voyant	lumineux	de	la	fonction	
optionnelle	correspondante	clignotera	3	fois	pour	
avertir l'utilisateur.

C
Certaines	fonctions	ne	peuvent	pas	être	
sélectionnées	ensemble.	Si	une	deuxième	
fonction	optionnelle	en	conflit	avec	la	première	
est sélectionnée avant le démarrage de la 
machine,	la	fonction	sélectionnée	en	premier	
sera annulée et celle sélectionnée en deuxième 
lieu	restera	active.	Par	exemple,	si	vous	voulez	
sélectionner	la	fonction	Lavage	rapide	après	avoir	
sélectionné	la	fonction	Prélavage,	la	fonction	
Prélavage	sera	annulée	et	la	fonction	Lavage	
rapide restera active.

C
Une	fonction	optionnelle	qui	n’est	pas	
compatible	avec	le	programme	ne	peut	pas	être	
sélectionnée.	(Voir	"Tableau	des	programmes	et	
de consommation")

C
Les	boutons	de	fonction	optionnelle	peuvent	
varier	en	fonction	du	modèle	de	votre	machine.

• Prélavage
A	Un	prélavage	n’est	utile	que	si	le	linge	est	très	
sale. La non utilisation du prélavage économisera de 
l'énergie,	de	l'eau,	de	la	lessive	et	du	temps.

C
Un prélavage sans détergent est conseillé pour 
les tulles et les rideaux.

• Lavage Express
Cette	fonction	peut	être	utilisée	pour	les	
programmes	destinés	au	coton	est	aux	fibres	
synthétiques. Cela diminue les durées de lavage pour 
les	articles	peu	sales,	ainsi	que	le	nombre	de	cycles	
de rinçage.

C
Lorsque	vous	sélectionnez	cette	fonction	
optionnelle,	chargez	votre	machine	avec	la	moitié	
de	la	quantité	de	linge	maximale	spécifiée	dans	le	
tableau des programmes.

Départ différé	(pour	certains	modèles	uniquement)
Grâce	à	la	fonction	Départ	différé,	le	démarrage	du	
programme	peut	être	différé	de	3,	6	ou	9	heures.

C
Ne pas utiliser de lessives liquides lors du réglage 
du	départ	différé!	Vos	vêtements	risquent	de	se	
tacher.

Ouvrez	la	porte	de	chargement,	introduisez	
votre	linge,	mettez	le	détergent	dans	son	tiroir,	
etc.	Sélectionnez	le	programme	de	lavage,	la	
température,	la	vitesse	d’essorage	et,	le	cas	échéant,	
sélectionnez	les	fonctions	optionnelles.	Réglez	le	
temps souhaité en appuyant sur le bouton Départ 
différé.	Lorsque	vous	appuyez	une	fois	sur	le	bouton,	
un	délai	de	3	heures	est	sélectionné.	Lorsque	vous	
appuyez	sur	le	même	bouton	à	nouveau,	un	délai	
de	6	heures	est	sélectionné,	et	lorsque	vous	y	
appuyez	pour	la	troisième	fois,	un	délai	de	9	heures	
est	sélectionné.	Si	vous	appuyez	à	nouveau	sur	ce	
bouton,	la	fonction	Départ	différé	sera	annulée.		
Appuyez	sur	le	bouton	Départ/Pause.	Le	voyant	
de	départ	différé	précédent	s'éteint	et	le	voyant	de	
départ	différé	suivant	s'allume	une	fois	toutes	les	
3	heures.		À	la	fin	du	procédé	de	comptage,	tous	
les	voyants	de	départ	différé	s'éteindront	et	le	
programme sélectionné commencera.

C
Des	vêtements	supplémentaires	peuvent	être	
chargés	au	cours	de	la	période	de	départ	différé.

Changement de la période de départ différé
Appuyez	sur	le	bouton	Départ	différé.	Chaque	fois	
que	vous	appuyez	sur	le	bouton,	la	période	changera	
par	incréments	de	3	heures	et	le	voyant	du	temps	de	
départ	différé	s'allumera.
Annulation de la fonction de départ différé
Si	vous	voulez	annuler	le	compte	à	rebours	du	départ	
différé	et	commencer	le	programme	immédiatement:
Réglez	la	période	de	départ	différé	sur	zéro	(tous	les	
voyants	de	la	période	de	départ	différé	s'éteindront)	
ou	positionnez	le	sélecteur	de	programmes	sur	
n'importe	quel	programme.	Ainsi,	la	fonction	Départ	
différée	sera	annulée.	Le	voyant	"Fin/Annulation"	
clignote	sans	arrêt.		Ensuite,	sélectionnez	à	nouveau	
le	programme	que	vous	souhaitez	faire	fonctionner.	
Appuyez	sur	le	bouton	Départ/Pause	pour	lancer	le	
programme. 
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4,11 Lancement du programme
Appuyez	sur	le	bouton	Départ/Pause	pour	lancer	
le programme. Un voyant de déroulement de 
programme présentant le démarrage du programme 
s’allume.

C
Si	aucun	programme	n'est	lancé	ni	aucun	
bouton appuyé au cours de la minute qui suit 
le	processus	de	sélection	de	programme,	la	
machine	basculera	en	mode	"Pause"	et	le	niveau	
d'illumination	de	la	température,	ainsi	que	la	
vitesse et les indicateurs de porte de chargement 
diminueront. Les autres voyants et indicateurs 
s'arrêteront.	Après	avoir	tourné	le	sélecteur	de	
programme	ou	appuyé	sur	n'importe	quel	bouton,	
les voyants et indicateurs s'allumeront à nouveau.

4,12 Sécurité enfants
Utilisez	la	fonction	Sécurité	enfants	pour	empêcher	
aux	enfants	de	jouer	avec	la	machine.	Ainsi,	
vous	pouvez	éviter	des	modifications	lorsqu'un	
programme est en cours.

C
Si	vous	tournez	le	sélecteur	de	programmes	
lorsque	le	mode	Sécurité	enfants	est	activé,	
l'indication"Con" apparaît à l'écran. Le mode 
Sécurité	enfants	n'autorise	aucun	changement	
dans les programmes et la température 
sélectionnée,	la	vitesse	et	les	fonctions	
optionnelles. 

C
Même	si	un	autre	programme	est	sélectionné	à	
l'aide du sélecteur de programmes pendant que 
le	mode	Sécurité	enfants	est	actif,	le	programme	
précédemment sélectionné continuera à 
fonctionner.

C
Lorsque	la	Sécurité	enfants	est	active	et	la	
machine	en	fonctionnement,	vous	pouvez	
faire	passer	la	machine	en	mode	Pause	sans	
désactiver	le	mode	Sécurité	enfants	en	mettant	
le sélecteur de programmes à la position Marche 
/	Arrêt.	Lorsque	vous	tournez	le	sélecteur	de	
programmes	ensuite,	le	programme	reprend.

Pour activer la sécurité enfants :
Appuyez	sur	les	boutons	de	fonction	optionnelle	1	
et	2	maintenez-les	enfoncés	pendant	3	secondes.	
Les	voyants	des	boutons	de	fonction	optionnelle	1	
et 2 clignoteront pendant que les boutons restent 
enfoncés	pendant	3	secondes.
Pour désactiver la sécurité enfants :
Appuyez	sur	les	boutons	de	fonction	optionnelle	1et	
2	et	maintenez-les	enfoncés	pendant	3	secondes	lors	
du	fonctionnement	de	n'importe	quel	programme.	
Les	voyants	des	boutons	de	fonction	optionnelle	1	
et 2 clignoteront pendant que les boutons restent 
enfoncés	pendant	3	secondes.

C
En	plus	de	la	méthode	ci-dessus,	pour	désactiver	
la	sécurité	enfants,	faites	passer	le	sélecteur	
de	programmes	à	la	position	Marche	/	Arrêt	
lorsque	aucun	programme	n'est	en	cours,	et	
sélectionnez-en	un	autre.	

C
Lorsque l'alimentation est rétablie après une 
coupure électrique ou après avoir débranché 
et	rebranché	la	machine,	la	sécurité	enfants	
ne sera pas désactivée lorsque la machine 
recommencera	à	fonctionner.

4.13 Déroulement du programme
Le déroulement d’un programme en cours 
d’exécution	peut	être	suivi	à	partir	de	l'indicateur	de	
suivi	du	programme.	Au	début	de	chaque	nouvelle	
étape	du	programme,	le	voyant	correspondant	
s’allume et celui de l’étape précédente s’éteint.
Vous	pouvez	modifier	les	fonctions	optionnelles,	les	
réglages	de	vitesse	et	de	température	sans	toutefois	
interrompre le déroulement du programme pendant 
le	fonctionnement	de	ce	dernier.	Pour	ce	faire,	le	
changement	à	effectuer	doit	se	situer	à	une	phase	
après	celle	du	programme	en	cours	d'exécution.	Si	
le	changement	n'est	pas	compatible,	les	voyants	
appropriés	clignoteront	3	fois.

C
Si	la	machine	ne	passe	pas	à	la	phase	d'essorage,	
il	est	possible	que	la	fonction	Arrêt	cuve	pleine	
soit active ou que le système de détection 
automatique d’une charge non équilibrée soit 
être	activé	en	raison	d'une	répartition	inégale	du	
linge dans la machine.

4.14 Verrouillage de la porte de chargement
Un système de verrouillage a été prévu au niveau de 
le	hublot	de	la	machine	pour	empêcher	l'ouverture	de	
la porte lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
Le témoin de le hublot commencera à clignoter 
lorsque	la	machine	est	en	mode	Pause.	La	machine	
vérifie	le	niveau	d'eau	à	l'intérieur.	Si	le	niveau	d'eau	
est	acceptable,	le	hublot	s’allume	en	continu	pendant	
1	à	2	minutes,	ce	qui	signifie	que	le	hublot	peut	être	
ouverte. 
Si	par	contre	le	niveau	d'eau	n'est	pas	approprié,	le	
hublot s’éteint pour indiquer que le hublot ne peut 
être	ouverte.	Si	vous	êtes	dans	l'obligation	d'ouvrir	le	
hublot	alors	que	le	voyant	de	cette	porte	est	éteint,	
vous	devez	annuler	le	programme	en	cours.	Voir	
«	Annulation	d’un	programme	».	
4.15 Modifier les sélections après que le 
programme a été lancé
Basculer la machine en mode pause
Appuyez	sur	le	bouton	"Départ/Pause"	pour	faire	
basculer	la	machine	en	mode	Pause	pendant	le	
fonctionnement	d'un	programme.	Le	voyant	de	
l'étape dans laquelle la machine se trouve commence 
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à clignoter dans l’indicateur de déroulement de 
programme	pour	signifier	que	la	machine	est	passée	
en	mode	«	Pause	».	
De	même,	lorsque	le	hublot	est	prête	à	être	ouverte,	
le voyant de le hublot s'allume en continu en plus du 
voyant d'étape du programme.
Changement des réglages de vitesse et de 
température des fonctions optionnelles
En	fonction	de	la	phase	atteinte	par	le	programme,	
vous	pouvez	annuler	ou	activer	les	fonctions	
optionnelles.	Voir	«	Sélection	des	fonctions	
optionnelles ». 
Vous	pouvez	également	modifier	les	réglages	de	
vitesse	et	de	température;	voir	«	Sélection	de	la	
vitesse	d’essorage	»	et	«	Sélection	de	température	».

C
Si	aucun	changement	n'est	autorisé,	le	voyant	
approprié	clignotera	3	fois.

Ajouter ou vider du linge
Appuyez	sur	le	bouton	«	Départ/Pause	»	pour	
mettre	la	machine	en	mode	Pause.	Le	témoin	de	
suivi du programme de la phase appropriée pendant 
laquelle	la	machine	a	été	réglée	en	mode	"Pause"	
clignotera.	Patientez	jusqu'à	ce	que	le	hublot	puisse	
être	ouverte.	Ouvrez	le	hublot	et	ajoutez	ou	retirez	
le	linge.	Fermez	la	porte	de	chargement.	Effectuez	
des	changements	dans	les	fonctions	optionnelles,	
les	réglages	de	température	et	de	vitesse,	si	cela	est	
nécessaire.		Appuyez	sur	le	bouton	Départ/Pause	
pour mettre la machine en marche.
4.16 Annulation du programme
Pour	annuler	le	programme,	utilisez	le	sélecteur	de	
programmes pour choisir un autre programme. Le 
programme précédent sera annulé. Le voyant "Fin/
Annulation"	clignote	en	continu	pour	indiquer	que	le	
programme est annulé. 
Votre machine mettra un terme au programme 
lorsque	vous	tournerez	le	sélecteur	de	programmes;	
toutefois,	l'eau	contenue	dans	la	machine	ne	sera	pas	
vidangée.	Lorsque	vous	sélectionnez	et	démarrez	un	
nouveau	programme,	le	programme	nouvellement	
sélectionné	démarrera	en	fonction	de	la	phase	au	
cours de laquelle le programme précédent a été 
annulé.	Par	exemple,	la	machine	peut	encore	avoir	
besoin	d'eau,	ou	continuer	à	utiliser	l'eau	restante.

C
En	fonction	de	la	phase	au	cours	de	laquelle	
le	programme	a	été	annulé,	vous	pouvez	avoir	
besoin	d'ajouter	le	détergent	et	l'adoucissant	
pour	le	programme	que	vous	avez	sélectionné	à	
nouveau.

4.17 Votre machine est équipée d’une 
option « mode Veille »
L’appareil passe automatiquement en mode 
économie	d’énergie	lorsque	vous	n’avez	pas	encore	
lancé	de	programme,	lorsque	vous	attendez	sans	
rien	faire,	lorsque	la	machine	est	mise	en	marche	
à	l’aide	du	bouton	Marche	/	Arrêt	et	alors	qu’elle	se	
trouve à l’étape de sélection ou alors lorsqu’aucune 
autre	opération	n’est	effectuée	environ	2	minutes	
après	la	fin	du	programme	sélectionné.	La	
luminosité	des	voyants	diminuera.		En	outre,	si	votre	
appareil est équipé d’un écran indiquant la durée 
du	programme,	celui-ci	s’éteint	complètement.	
La luminosité et l’écran seront restaurés à l’état 
précédent	lorsque	vous	faites	tourner	la	molette	
de sélection de programme ou lorsque vous 
appuyez	sur	un	quelconque	bouton..	Les	sélections	
effectuées	lorsque	vous	quittez	le	mode	d’économie	
d’énergie	peuvent	êtres	modifiées.	Vérifiez	la	
pertinence de vos sélections avant de lancer le 
programme.	Réajustez	si	nécessaire.	Ceci	ne	pose	
aucun problème.
5 Entretien et nettoyage
Pour	prolonger	la	durée	de	service	de	la	machine	et	
réduire	la	fréquence	des	problèmes	fréquemment	
rencontrés,	nettoyez-la	à	intervalles	réguliers.
5.1 Nettoyage du bac à produits
Nettoyage le bac à produits à intervalles réguliers 
(tous	les	4	à	5	cycles	de	lavage)	tel	qu'illustré	ci-
dessous,	pour	éviter	l'accumulation	de	détergent	en	
poudre	au	fil	du	temps.

1.	 Appuyez	sur	le	pointillé	au-dessus	du	siphon	dans	
le	compartiment	destiné	à	l'assouplissant,	puis	
tirez	vers	vous	jusqu’à	ce	que	le	compartiment	soit	
enlevé de la machine.

C
Si	plus	d’une	quantité	d’eau	normale	et	de	
mélange	d'adoucissant	commence	à	se	former	
dans	le	compartiment	destiné	à	l'assouplissant,	le	
siphon	doit	être	nettoyé.

2.	Lavez	le	bac	à	détergent	et	le	siphon	avec	
beaucoup d’eau tiède dans une bassine. Lors 
du	nettoyage,	portez	des	gants	protecteurs	ou	
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utilisez	une	brosse	appropriée	pour	éviter	que	
votre peau ne touche les résidus qui se trouvent à 
l’intérieur du tiroir. 

3.	Remettez	le	bac	à	son	emplacement	initial	après	
l'avoir	nettoyé	et	veillez	à	ce	qu'il	soit	bien	en	place.

Si	votre	bac	à	détergent	est	celui	illustré	sur	la	figure	
suivante :

C
	Soulevez	la	partie	arrière	du	siphon	pour	le	retirer	
comme	sur	l’illustration.	Après	avoir	effectué	les	
opérations	de	nettoyage	indiquées,	remettez	le	
siphon	à	son	emplacement	et	poussez	la	partie	
avant vers le bas pour vous assurer que la patte 
de verrouillage s’enclenche.

5.2 Nettoyage de le hublot et du tambour
Pour	les	lave-linges	disposant	d’un	programme	de	
nettoyage	du	tambour,	reportez-vous	à	la	section	
Fonctionnement	du	produit	-	Programmes.
Pour	les	lave-linges	ne	disposant	pas	de	ce	
programme,	veuillez	suivre	attentivement	les	
directives de nettoyage ci-après :
Sélectionnez	les	fonctions	auxiliaires Eau 
supplémentaire ou rinçage supplémentaire. 
Utilisez	le	programme	Coton	sans	prélavage.	Réglez	
la température de l’agent nettoyant du tambour 
au niveau recommandé. Vous pouvez vous 
procurer cet agent auprès de nos services agréés. 
Suivez	cette	procédure	lorsque le lave-linge est 
vide.	Avant	d’activer	le	programme,	mettez	1	sachet	
de	produit	nettoyant	spécial	pour	tambour	(si	l’agent	
spécial	n’est	pas	fourni,	mettez	100	g	max.	de	poudre	
anticalcaire) dans le compartiment de lavage principal 
(compartiment	n°	«	2	»).	Si	le	produit	anticalcaire	est	
sous	forme	de	tablette,	mettez	une	seule	tablette	
dans	le	compartiment	de	lavage	principal	n°	«	2	
».	Après	avoir	désactivé	le	programme,	séchez	
l’intérieur	du	soufflet	à	l’aide	d’un	morceau	de	tissu	
propre.

C Reprenez	le	processus	de	nettoyage	du	tambour	
tous les 2 mois.

C Utilisez	un	anti-détartrant	adapté	aux	lave-linge.

Après	chaque	lavage,	veillez	à	ce	qu'aucun	corps	
étranger ne soit resté dans le tambour.

Si	les	orifices	qui	se	trouvent	sur	le	soufflet	
présenté	dans	le	schéma	ci-dessous	sont	obstrués,	
débloquez-les	à	l'aide	d'un	cure-dent.

C
Des corps étrangers en métal provoqueront des 
taches de rouilles dans le tambour. Nettoyage les 
taches	qui	se	trouvent	sur	la	surface	du	tambour	à	
l’aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable. 
N'utilisez	jamais	de	laine	d'acier	ni	de	paille	de	fer.

A avertissement: N'utilisez	jamais	d'éponge	
ni	de	matériel	de	lavage.	Ces	deux	objets	
endommageront les pièces peintes et celles en 
plastique.

5.3 Nettoyage de la carrosserie et du 
bandeau de commande
Nettoyage la carrosserie du lave-linge avec de l'eau 
savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non 
corrosif,	le	cas	échéant,	et	séchez	avec	un	chiffon	
doux.
Utilisez	uniquement	un	chiffon	doux	et	humide	pour	
nettoyer le bandeau de commande.
5.4 Nettoyage les filtres d'arrivée d'eau
Un	filtre	se	trouve	à	l’extrémité	de	chaque	vanne	
d'arrivée	d’eau,	située	au	dos	de	la	machine	et	à	
l’extrémité	de	chaque	tuyau	d’admission	d’eau,	où	ils	
sont	raccordés	au	robinet.	Ces	filtres	empêchent	les	
corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau 
de	pénétrer	dans	le	lave-linge.	Les	filtres	doivent	être	
nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.
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1.	 Fermez	les	robinets.
2.	Enlevez	les	écrous	des	tuyaux	d’arrivée	d’eau	afin	

d'accéder	aux	filtres	sur	les	vannes	d'arrivée	d’eau.	
Nettoyez-les	avec	une	brosse	adaptée.	Si	les	filtres	
sont	trop	sales,	vous	pouvez	les	retirer	à	l’aide	
d’une pince et les nettoyer.

3.	Extrayez	les	filtres	des	extrémités	plates	des	
tuyaux	d’arrivée	d’eau	ainsi	que	les	joints	et	
nettoyez-les	soigneusement	à	l’eau	du	robinet.

4.	Replacez	soigneusement	les	joints	et	les	filtres	à	
leur	place	et	serrez	les	écrous	du	tuyau	à	la	main.

5.5 Evacuation de l'eau restante et 
nettoyage du filtre de la pompe
Le	système	de	filtration	dans	votre	machine	
empêche	les	éléments	solides	comme	les	boutons,	
les	pièces,	et	les	fibres	de	tissu,	d’obstruer	la	turbine	
de la pompe au cours de l’évacuation de l’eau de 
lavage.	Ainsi,	l'eau	sera	évacuée	sans	problème	
et la durée de service de la pompe s'en trouvera 
prolongée.
Si	votre	machine	n’évacue	pas	l’eau,	le	filtre	de	la	
pompe	est	obstrué.	Le	filtre	doit	être	nettoyé	chaque	
fois	qu'il	est	obstrué	ou	tous	les	3	mois.	L’eau	doit	
être	vidangée	en	premier	lieu	pour	nettoyer	le	filtre	
de la pompe. 
De	plus,	avant	de	transporter	la	machine	(en	la	
déplaçant d'une maison à une autre par exemple) 
et	en	cas	de	congélation	de	l'eau,	il	peut	s'avérer	
nécessaire d'évacuer complètement l'eau.

A avertissement: Les corps étrangers laissés dans 
le	filtre	de	la	pompe	peuvent	endommager	votre	
machine	ou	l'amener	à	faire	des	bruits.

Pour	nettoyer	le	filtre	sale	et	évacuer	l’eau:
1.	 Débranchez	la	machine	afin	de	couper	

l’alimentation électrique.

A avertissement: La température de l'eau contenue 
dans	la	machine	peut	monter	jusqu'à	90	ºC.	Pour	
éviter	tout	risque	de	brûlure,	le	filtre	doit	être	
nettoyé	après	le	refroidissement	de	l'eau	qui	se	
trouve dans la machine.

2.	Ouvrez	le	bouchon	du	filtre.
	 Si	celui-ci	comprend	deux	pièces,	appuyez	sur	

l’onglet	qui	se	trouve	sur	le	bouchon	du	filtre	vers	
le	bas	et	tirez	la	pièce	vers	vous.

3.	Certains	de	nos	produits	sont	dotés	d'un	tuyau	de	
vidange en cas d’urgence et d'autres par contre 
n'en	n'ont	pas.	Suivez	les	étapes	ci-dessous	pour	
évacuer l'eau.

Pour	évacuer	l'eau	lorsque	l'appareil	n'est	pas	doté	
d'un tuyau de vidange en cas d’urgence:

a.	Mettez	un	grand	bac	devant	le	filtre	pour	recueillir	
l’eau	du	filtre.

b.	Desserrez	le	filtre	de	la	pompe	(dans	le	sens	
inverse	des	aiguilles	d’une	montre)	jusqu’à	ce	que	
l’eau	commence	à	y	couler.	Remplissez	l'eau	dans	
le	bac	que	vous	avez	placé	devant	le	filtre.	Gardez	
toujours	un	morceau	de	chiffon	pour	absorber	
toute eau déversée.

c.	 Lorsque	l'eau	contenue	dans	la	machine	est	finie,	
sortez	le	filtre	complètement	en	le	tournant.

4.	Nettoyage	tous	les	résidus	à	l’intérieur	du	filtre,	
ainsi	que	les	fibres,	s’il	y	en	a,	autour	de	la	zone	de	
la turbine.

5.	 Installer	le	filtre.
6.	Si	celui-ci	comprend	deux	pièces,	fermez-le	en	

appuyant	sur	l’onglet.	Si	en	revanche	l'appareil	
comprend	une	pièce,	installez	d'abord	les	
étiquettes à leurs emplacements dans la partie 
inférieure,	puis	appuyez	sur	la	partie	supérieure	
pour	fermer.
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6 Technical specifications
Conforme à la réglementation de la commission déléguée (EU) N° 1061/2010
Nom du fournisseur ou marque déposée Beko

Nom du modèle WMB 61021 Y+

Puissance nominale (kg) 6

Classe éco-énergétique /  Échelle de A+++ (Efficacité la plus élevée) à D (Efficacité la plus 
faible)

A+

Consommation énergétique annuelle (kWh) (1) 187

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge pleine  (kWh) 1.020

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge partielle (kWh) 0.680

Consommation énergétique du programme coton 40°C standard à charge partielle (kWh) 0.680

Consommation électrique en mode ‘arrêté’ (W) 0.250

Consommation électrique en mode ‘sous tension’ (W) 1.000

Consommation annuelle en eau (l) (2) 8360

Classe d’efficacité d’essorage / Échelle de A (Efficacité la plus élevée) à G (Efficacité la plus 
faible)

C

Vitesse d’essorage maximale (tr/min) 1000

Humidité résiduelle (%) 62

Programme coton standard (3) Coton Eco 60°C et 40°C

Durée du programme coton 60°C standard à charge pleine (min) 210

Durée du programme coton 60°C standard à charge partielle (min) 173

Durée du programme coton 40°C standard à charge partielle (min) 173

Durée du mode ‘sous tension’ (min) N/A

Détermination du bruit aérien lavage/essorage (dB) 60/76

Intégré Non

Hauteur (cm) 84

Largeur (cm) 60

Profondeur (cm) 41.5

Poids net (±4 kg.) 55

Simple arrivée d’eau / Double arrivée d’eau
• / -

• Disponible

Consommation électrique (V/Hz) 230 V / 50Hz

Courant total (A) 10

Puissance totale (W) 1550

Code du modèle principal 9213
(1) Consommation énergétique basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle, et 

la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle dépend de l’utilisation de l’appareil.
(2) Consommation en eau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle. La 

consommation en eau réelle dépend de l’utilisation de l’appareil.
(3) Le “Programme coton 60°C standard” et le “Programme coton 40°C standard” sont les programmes de lavage standard auxquels se réfèrent les 

informations sur l’étiquette et la fiche et ces programmes sont adaptés pour nettoyer du linge en coton normalement sale et ils sont les programmes 

les plus efficaces en termes de consommation en énergie et en eau combinée.

Afin d’améliorer la qualité du produit, les caractéristiques techniques de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis.
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7 Diagnostic
Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte.
•	Vous	n’avez	pas	appuyé	sur	la	touche	Démarrer	/	Pause	/	Annuler.		>>>*Appuyez	sur	la	touche	Démarrer	/	Pause	/	Annuler.
Impossible de lancer ou de sélectionner le programme. 
•	La	machine	est	passée	en	mode	de	sécurité	à	cause	des	problèmes	liés	à	l’alimentation	(tension	du	circuit,	pression	d’eau,	
etc.).	>>>	Pour	annuler	le	programme,	utilisez	le	sélecteur	de	programmes	pour	choisir	un	autre	programme.	Le	programme	
précédent sera annulé.	(Voir	«Annulation	du	programme»)
Eau dans la machine.
•	Il	pourrait	rester	de	l’eau	dans	votre	machine	suite	aux	processus	d’assurance	qualité	menés	au	cours	de	la	production.	>>>	
Ceci	ne	pose	aucun	problème	et	n’affecte	nullement	votre	machine.
La machine vibre ou fait des bruits.
•	La	machine	pourrait	ne	pas	être	en	équilibre.	>>>	Réglez	les	pieds	pour	mettre	la	machine	à	niveau.
•	Il	se	peut	qu'une	substance	rigide	soit	entrée	dans	le	filtre	de	la	pompe.	>>>	Nettoyage	le	filtre	de	la	pompe.
•	Les	vis	de	sécurité	réservées	au	transport	n'ont	pas	été	enlevées.	>>>	Enlevez	les	vis	de	sécurité	réservées	au	transport.
•	La	quantité	de	linge	contenue	dans	la	machine	pourrait	être	trop	faible.	>>>	Ajoutez	du	linge	dans	la	machine.
•	La	machine	pourrait	avoir	été	surchargée	de	linge.	>>>	Retirez	une	quantité	de	linge	de	la	machine	ou	procédez	à	une	
distribution	manuelle	afin	de	l'équilibrer	de	façon	homogène	dans	la	machine.
•	Vérifiez	si	la	machine	n'est	pas	posée	sur	un	objet	rigide.	>>>	Assurez-vous	que	la	machine	n'est	posée	sur	aucun	objet.
La machine s’est arrêtée juste après le démarrage du programme.
•	Vérifiez	si	le	lave-linge	ne	s'est	pas	arrêté	de	façon	provisoire	en	raison	d'une	basse	tension.	>>>	Elle	peut	reprendre	son	
fonctionnement	lorsque	la	tension	revient	au	niveau	normal.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (Sur les modèles avec affichage)
•	La	minuterie	pourrait	s'arrêter	pendant	le	prélèvement	de	l'eau.	>>>	L'indicateur	de	la	minuterie	n'effectuera	aucun	
procédé	de	comptage	jusqu'à	ce	que	la	machine	prélève	une	quantité	adéquate	d'eau.	La	machine	attendra	jusqu’à	ce	qu’il	y	ait	
suffisamment	d’eau,	pour	éviter	de	mauvais	résultats	de	lavage	dus	au	manque	d’eau.	L'indicateur	de	la	minuterie	reprendra	le	
compte à rebours après ceci.
•	La	minuterie	pourrait	s'arrêter	pendant	la	phase	de	chauffage.	>>>	L'indicateur	de	la	minuterie	n'effectuera	aucun	procédé	
de	comptage	jusqu'à	ce	que	la	machine	atteigne	la	température	sélectionnée.
•	La	minuterie	pourrait	s'arrêter	pendant	la	phase	d'essorage.	>>>	Un système de détection automatique d’une charge non 
équilibrée	pourrait	être	activé	en	raison	d'une	répartition	inégale	du	linge	dans	le	tambour.	
•	La	machine	ne	passe	pas	à	la	phase	d'essorage	lorsque	le	linge	n’est	pas	uniformément	réparti	dans	le	tambour	afin	de	
prévenir	tout	dommage	à	la	machine	et	à	son	environnement.	Le	linge	doit	être	disposé	à	nouveau	et	essoré	une	nouvelle	
fois.

La mousse déborde du bac à produits.
•	Trop	de	détergent	a	été	utilisé.	>>>	Mélangez	1	cuillère	à	soupe	d'adoucissant	dans	½	litre	d'eau	et	versez	ce	mélange	dans	le	
compartiment de lavage principal du bac à produits.
•	Verser	le	détergent	dans	la	machine	appropriée	pour	les	programmes	et	respectez	les	charges	maximales	indiquées	dans	le	
"Tableau	des	programmes	et	de	consommation".	Si	vous	utilisez	des	produits	chimiques	supplémentaires	(détachants,	javels,	
etc.),	diminuez	la	quantité	du	détergent.
Le linge reste mouillé à la fin du programme
•	Une	quantité	excessive	de	mousse	pourrait	avoir	été	formée	et	le	système	d'absorption	automatique	de	mousse	pourrait	
avoir	été	activé	en	raison	d'une	utilisation	excessive	de	détergent.	>>>	Utilisez	la	quantité	de	détergent	recommandée.
•	La	machine	ne	passe	pas	à	la	phase	d'essorage	lorsque	le	linge	n’est	pas	uniformément	réparti	dans	le	tambour	afin	de	
prévenir	tout	dommage	à	la	machine	et	à	son	environnement.	Le	linge	doit	être	disposé	à	nouveau	et	essoré	une	nouvelle	
fois.

A
avertissement: Si	vous	ne	parvenez	pas	à	résoudre	le	problème	malgré	le	respect	des	consignes	prescrites	dans	la	
présente	section,	contactez	votre	revendeur	ou	l'agent	de	service	agréé.	N'essayez	jamais	de	réparer	un	appareil	
endommagé	par	vous	même.
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استكشاف	األخطاء	وإصالحها 	7
لم	يبدأ	البرنامج	بعد	إغالق	الباب.

بدء / إيقاف مؤقت / لم يتم الضغط على زر اإللغاء <<<* اضغط على  زر بدء / إيقاف مؤقت / أو زر اإللغاء.  •
ال	يمكن	بدء	تشغيل	البرنامج	أو	اختياره.	

انتقال الغسالة إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في اإلمداد )على سبيل المثال جهد التيار أو ضغط الماء، وغير ذلك(. <<< إللغاء   •
البرنامج، أدر مقبض تحديد البرنامج لتحديد برنامج آخر. سيتم إلغاء البرنامج السابق. )انظر "إلغاء البرنامج"(

يوجد	ماء	في	الغسالة.
• قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة. <<< ال يعد هذا األمر عطل، فالماء غير ضار بالغسالة.

تهتز	الغسالة	أو	تصدر	ضوضاء.
قد يكون وقوف الغسالة غير مضبوط. <<< قم بضبط أقدام الغسالة الستوائها.  •

قد تكون هناك مادة غريبة دخلت في فلتر المضخة. <<< قم بتنظيف فلتر المضخة.  •
لم تتم إزالة مسامير تأمين النقل. <<< قم بإزالة مسامير تأمين النقل.  •

قد تكون كمية الغسيل في الغسالة قليلة جدًا. <<< قم بإضافة المزيد من المالبس.  •
قد تكون الغسالة محملة بكمية زائدة من الغسيل. <<< أخرج بعض الغسيل من الغسالة أو وزع الحمولة باليد لموازنته في   •

الغسالة بطريقة متجانسة.
الغسالة مائلة على شيئ صلب. <<< احرص على عدم ميل الغسالة على أي شيئ.  •

توقفت	الغسالة	بعد	فترة	قصيرة	من	بدء	البرنامج.
يمكن أن تتوقف الغسالة بشكل مؤقت نتيجة النخفاض الجهد الكهربي. <<< ستعاود الغسالة العمل عندما يعود الجهد إلى   •

المعدل الطبيعي.

العد	تنازلي	لوقت	البرنامج	ال	يعمل.	)الطرز	التي	بها	شاشة(
يمكن أن يتوقف الموقت أثناء سحب الماء. <<< لن يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى تمتلئ الغسالة بالكمية المناسبة   •

من الماء. تنتظر الغسالة حتى تتوافر الكمية المناسبة من الماء لتجنب نتائج غسيل غير مرضية بسب نقص الماء. سوف يستأنف مؤشر 
الموقت العد التنازلي بعد ذلك.

يمكن أن يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <<< لن يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى تصل الغسالة إلى درجة الحرارة   •
المحددة.

يمكن أن يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <<< يمكن أن يكون قد تم تفعيل نظام الكشف التلقائي عن الحملة غير المتزنة   •
نتيجة التوزيع غير المتوازن للمالبس في االسطوانة. 

• ال تنتقل الغسالة إلى عملية العصر عندما تكون المالبس موزعة توزيعًا غير متوازن في االسطوانة وذلك لتجنب اإلضرار بالغسالة والبيئة المحيطة بها. 
يجب إعادة ترتيب المالبس وإعادة عملية التدوير.

تخرج	رغوة	فائضة	من	درج	المنظف.
تم استخدام كمية كبيرة من المنظف. <<< قم بمزج ملعقة كبيرة من المنعم مع نصف لتر ماء واسكبها في تجويف الغسيل   •

من درج المنظف.
• ضع المنظف في الغسالة المناسب للبرامج وللحد األقصى من الحمولة المشار إليه في "جدول االستهالك والبرنامج". عند استخدام كمية إضافية من 

المواد الكميائية )مزيل البقع أو المبيضات ...الخ(، قم بتخفيض كمية المنظف.

تظل	المالبس	مبتلة	في	نهاية	البرنامج.
• قد تظهر الرغوة الزائدة وقد يتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي نتيجة الستخدام المنظف بصورة زائدة. <<< استخدم فقط الكمية 

المناسبة من المنظف.
• ال تنتقل الغسالة إلى عملية العصر عندما تكون المالبس موزعة توزيعًا غير متوازن في االسطوانة وذلك لتجنب اإلضرار بالغسالة والبيئة المحيطة بها. 

يجب إعادة ترتيب المالبس وإعادة عملية التدوير.

A تحذير: إذا لم تتمكن من تخفيف المشكلة على الرغم من اتباع التعليمات في هذا القسم، استشر الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد. ال تحاول
إصالح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقًا.
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المواصفات	الفنية 	6
االلتزام بمرسوم اللجنة المختصة )االتحاد األوروبي( رقم 1061/2010

Bekoاسم المورد أو العالمة التجارية

WMB 61021 Y+اسم الموديل

6السعة المقدرة )كجم( 

A+فئة كفاءة استغالل الطاقة /  المقياس من A+++ )أعلى كفاءة( إلى D )أدنى كفاءة(
187االستهالك السنوي للطاقة )كيلوواط ساعة( )1(

1.020استهالك الطاقة لبرنامج األقطان القياسي °60م مع الكمية الكاملة )كيلوواط ساعة(

0.680استهالك الطاقة لبرنامج األقطان القياسي °60م مع كمية جزئية )كيلوواط ساعة(

0.680استهالك الطاقة لبرنامج األقطان القياسي °40م مع كمية جزئية )كيلوواط ساعة(

0.250استهالك القدرة في ‘off-mode’ )وضع اإليقاف( )واط(

1.000استهالك القدرة في ‘left-on mode’ )وضع التشغيل المستمر( )واط(
8360االستهالك السنوي للماء )لتر( )2(

Cفئة كفاءة العصر والتجفيف /  المقياس من A )أعلى كفاءة( إلى G )أدنى كفاءة(

1000أقصى سرعة للعصر )لفة في الدقيقة(

62كمية الرطوبة المتبقية )%(
أقطان اقتصادي °60م و °40مبرنامج األقطان القياسي  )3(

210وقت برنامج األقطان القياسي °60م مع الكمية الكاملة )دقيقة(

173وقت برنامج األقطان القياسي °60م مع كمية جزئية )دقيقة(

173وقت برنامج األقطان القياسي °40م مع كمية جزئية )دقيقة(

N/Aالفترة الزمنية لوضع التشغيل المستمر )دقيقة(

60/76انبعاثات الضوضاء الصوتية التي تنتقل عبر الهواء أثناء الغسل/العصر )ديسيبل(

Hayırمدمج

84االرتفاع )سم(

60العرض )سم(

41.5العمق )سم(

55الوزن الصافي )+/- كجم(

مدخل مياه وحيد / مدخل مياه ثنائي
- / •

متاح

V / 50Hz 230التيار الكهربي )فولت/هرتز(

10إجمالي التيار )باألمبير(

1550الطاقة الكلية )وات(

9213كود الموديل األساسي
)1( استهالك الطاقة بناًء على 220 دورة غسل قياسية لبرامج األقطان على درجة حرارة °60م و °40م مع الكمية الكاملة وكمية جزئية، واستهالك األوضاع منخفضة 

القدرة. سوف يعتمد استهالك الطاقة الفعلي على طريقة استعمال الجهاز.

)2( استهالك الماء بناًء على 220 دورة غسل قياسية لبرامج األقطان على درجة حرارة °60م و °40م مع الكمية الكاملة وكمية جزئية. سوف يعتمد استهالك الماء 

الفعلي على طريقة استعمال الجهاز.

)3( “برنامج األقطان القياسي °60م” و “برنامج األقطان القياسي °40م” هما البرنامجان القياسيان للغسل، وتسري عليهما المعلومات الموجودة في الملصق والبطاقة، 

وهذان البرنامجان مناسبان لتنظيف المالبس والمنسوجات القطنية ذات االتساخ العادي، ويتميز هذان البرنامجان بأنهما األعلى في الكفاءة من حيث استهالك الطاقة 
والماء مًعا. 

قد تخضع مواصفات هذا الجهاز للتغيير دون إخطار مسبق ألغراض تحسين جودة المنتج.
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بعض الغساالت مزودة بخرطوم تصريف طوارئ والبعض   .3
غير مزود به. اتبع الخطوات أدناه لتصريف المياه.

تصريف الماء في الغساالت المزودة بخرطوم تصريف طوارئ:

اسحب خرطوم تصريف الطوارئ من مبيته  .a
ضع وعاء كبير عند طرف الخرطوم. قم بتصريف الماء جيًدا   .b

داخل الوعاء عن طريق نزع السدادة الموجودة في طرف 
الخرطوم. بعد امتالء الوعاء، قم بسد مدخل الخرطوم بإعادة 

تركيب السدادة. وبعد تفريغ الوعاء كرر اإلجراء السابق 
لتصريف الماء من الغسالة بالكامل.

عند االنتهاء من تصريف الماء، أغلق نهاية الخرطوم بالسدادة   .c
مرة أخرى وثبت الخرطوم في مكانه.

شغل فلتر المضخة لسحبها للخارج.  .d
تصريف الماء في الغساالت غير المزودة بخرطوم تصريف 

طوارئ:

ضع وعاء كبير أمام الفلتر الستقبال الماء المتدفق من الفلتر.  .a
قم بفك فلتر المضخة )عكس عقارب الساعة( حتى يبدأ الماء   .b
بالتدفق خارجها. ضع الماء المتدفق في الوعاء الموجود أمام 

الفلتر. استعمل دائًما قطعة من القماش المتصاص أي ماء 
منسكب.

عند انتهاء الماء داخل الغسالة، انزع الفلتر تماًما عن طريق   .c
تدويره.

قم بتنظيف أي بقايا موجودة داخل الفلتر واأللياف الموجودة   .4
حول الدفاعة المروحية الخاصة بالمضخة، في حال وجود أي 

منها.
ركب الفلتر.  .5

إذا كان غطاء الفلتر مكوًنا من قطعتين، أغلق غطاء الفلتر   .6
بالضغط على اللسان. إذا كان الفلتر مكونا من قطعة واحدة، 

ضع األلسنة في الجزء السفلي في أماكنها واضغط على الجزء 
العلوي لإلغالق.
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باإلضافة لذلك، قبل نقل الغسالة )على سبيل المثال، عند نقلها إلى منزل 
آخر( وفي حالة تجمد الماء، يجب تصريف الماء تماًما.

A تحذير: يمكن أن تتسبب المواد الغريبة المتبقية في فلتر المضخة
في تلف الغسالة أو تتسبب في مشكلة الضوضاء.

لتنظيف الفالتر المتسخة وتصريف الماء:
افصل قابس الغسالة من مصدر التيار.  .1

A
تحذير: قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل الغسالة إلى 90 درجة 

مئوية. لتجنب خطر الحريق، يجب تنظيف الفلتر بعد تبريد الماء 
في الغسالة.

افتح غطاء الفلتر.  .2
إذا كان غطاء الفلتر مكوًنا من قطعتين، اضغط على اللسان الموجود   

بغطاء الفلتر ألسفل واسحب القطعة للخارج باتجاهك.

إذا كان غطاء الفلتر قطعة واحدة، اسحب الغطاء من كال الجانبين من أعلى 
لفتحه.

C
يمكنك إخراج غطاء الفلتر عن طريق الضغط برفق ألسفل 

بواسطة أداة بالستيكية دقيقة عبر الفتحة أعلى غطاء الفلتر. ال 
تستخدم أدوات معدنية حادة إلزالة الغطاء.

بحد أقصى مسحوق مضاد الرواسب في تجويف المنظف الرئيسي )قسم 
رقم 2(. إذا كان مضاد الرواسب في شكل أقراص، ضع قرص واحد فقط 
في القسم رقم. 2. قم بتجفيف الجزء الداخلي لرئة المروحة باستخدام قطعة 

نظيفة من القماش بعد انتهاء البرنامج. 

C.كرر عملية تنظيف االسطوانة كل شهرين

C.استخدم مضاد الرواسب المناسب للغساالت

تأكد من عدم ترك أي مواد غريبة في االسطوانة بعد كل غسلة.

في حالة انسداد الفتحة السفلية المبينة في الشكل، فافتح الفتحة باستخدام خلة 
أسنان.

C
ستتسبب جسيمات المعادن الغريبة في حدوث بقع الصدأ في 
االسطوانة. نظف البقع على سطح االسطوانة باستخدام مواد 

تنظيف الصلب الذي ال يصدأ. وال تستخدم مطلًقا الليف المعدني 
أو السلكي.

A تحذير: ال تستخدم اإلسفنج أو المواد الكاشطة مطلًقا. فقد تتسبب
هذه المواد في إلحاق أضرار باألسطح المطلية والبالستيكية.

5.3	تنظيف	جسم	الغسالة	ولوحة	التحكم
امسح جسم الغسالة بالماء والصابون أو منظف جل متعادل ال يسبب التآكل 

في حالة الضرورة، وجففه بقطعة قماش ناعمة.
استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف لوحة التحكم.

5.4	تنظيف	فلترات	مدخل	الماء
يوجد فلتر في طرف كل صمام من صمامات سحب الماء عند الجزء 

الخلفي من الغسالة وأيًضا في طرف كل خرطوم من خراطيم سحب الماء 
المتصلة بالصنبور. تعمل هذه الفالتر على منع المواد الغريبة واألوساخ 

الموجودة في الماء من دخول الغسالة. وينبغي تنظيف الفالتر عندما تتسخ.

أغلق الصنابير.  .1
فك صواميل خراطيم سحب الماء للوصول إلى الفالتر في صمامات   .2

سحب الماء. قم بتنظيفها باستخدام فرشاة مناسبة. في حالة اتساخ 
الفالتر بشدة، أخراجها بكماشة وقم بتنظيفها.

أخرج الفالتر الموجودة على األطراف المسطحة لخراطيم سحب   .3
الماء بحشياتها وقم بتنظيفها بالكامل باستخدام ماء مندفع.

أعد تركيب الحشيات والفالتر بعناية في أماكنها وأحكم ربط   .4
صواميل الخرطوم باليد.

5.5	تصريف	الماء	المتبقي	وتنظيف	فلتر	المضخة
يعمل نظام الفلتر بالغسالة على منع مرور الشوائب الصلبة مثل األزرار 

والعمالت واألنسجة العالقة خالل المضخة أثناء تصريف ماء الغسيل. لذا، 
يتم تصريف الماء دون ظهور أية مشكلة ويطول عمر خدمة المضخة.
إذا فشلت الغسالة في تصريف الماء، فقد يكون فلتر المضخة مسدوًدا. 

ويجب تنظيف الفلتر في حالة انسداده أو كل 3 أشهر. ينبغي تصريف الماء 
بالكامل أوالً من أجل تنظيف فلتر المضخة.
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الصيانة	والتنظيف 	5
تمتد فترة خدمة الغسالة وتقل مواجه المشكالت المتكررة إذا تم تنظيفها 

على فترات منتظمة.
5.1	تنظيف	درج	المنظف

قم بتنظيف درج المنظف على فترات منتظمة )كل 4 إلى 5 دورات 
غسيل( كما هو موضح باألسفل لمنع ترسب مسحوق الغسيل بمرور 

الوقت.

اضغط على الدائرة المنقطة في قسم رش الماء )السيفون( بقسم   .1
الُمنعم واسحبه باتجاهك حتى يخرج هذا القسم من الغسالة.

C
في حالة بدء تجمع كمية من الماء والُمنعم بشكل زائد في قسم 

الُمنعم، ينبغي تنظيف السيفون.

أغسل درج مسحوق الغسيل والممص بكمية وفيرة من الماء   .2
الفاتر في حوض الوجه. ارتدي القفازات الواقية أو استخدم فرشاة 

مناسبة لتجنب لمس البقايا الموجودة بالدرج للجلد عند التنظيف.
أدخل الدرج مرة أخرى في موضعه بعد التنظيف والتأكد من   .3

وضعه بصورة جيدة.
إ5.2	تنظيف	باب	التحميل	واألسطوانة

يمكن أن تتجمع بقايا المنعم والمنظف واألوساخ في الغسالة مع الوقت 
وقد تتسبب في روائح كريهة ومشكالت الغسيل. ولتجنب هذا، استخدم 

برنامج تنظيف	االسطوانة. إذا كانت الغسالة غير مجهزة ببرنامج 
تنظيف	االسطوانة، استخدم البرنامج "قطن90-" وحدد الوظيفتين 

اإلضافيتين ماء	إضافي أو شطف	إضافي أيًضا. قم بتشغيل البرنامج 
مع عدم وضع غسيل في الغسالة. قبل بدء البرنامج، ضع 100 جم من 

C عند تفعيل قفل األطفال أثناء تشغيل الغسالة، يمكنك تبديل
الغسالة إلى وضع Pause اإليقاف المؤقت دون إلغاء تفعيل 

قفل األطفال عن طريق إدارة مقبض تحديد البرنامج إلى وضع 
On / Off )إيقاف / تشغيل(. عند إدارة مقبض تحديد البرنامج 

بعد ذلك، فسوف يستأنف تشغيل البرنامج.

لتفعيل	قفل	التأمين	ضد	عبث	األطفال:
اضغط مطوالً على زري الوظيفة اإلضافية األول  والثاني لمدة 3 ثوان. 

ستومض األضواء على زري الوظيفة اإلضافية األول  والثاني أثناء 
الضغط مطوالً على الزرين لمدة 3 ثوان.

إللغاء	تفعيل	قفل	األطفال:
اضغط مطوالً على زري الوظيفة اإلضافية األول  والثاني لمدة 3 ثوان. 

ستومض األضواء على زري الوظيفة اإلضافية األول  والثاني أثناء 
الضغط مطوالً على الزرين لمدة 3 ثوان.

C
باإلضافة إلى الطريقة السابقة، إللغاء تفعيل قفل األطفال، أدر 
مقبض تحديد البرنامج إلى وضع "On/Off" )تشغيل/إيقاف 

التشغيل( في حالة عدم تشغيل أي برنامج، وحدد برنامج آخر. 

C عند استعادة الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربي أو بعد فصل
الطاقة عن الغسالة وتوصيلها مرة أخرى، لن يتم إلغاء قفل 

األطفال عند استئناف تشغيل الغسالة.

4.13	تقدم	البرنامج
يمكن متابعة تقدم البرنامج الجاري تشغيله من خالل مؤشر متابعة 

البرنامج. في بداية كل خطوة من خطوات البرنامج، يضيء ضوء المؤشر 
ذو الصلة وينطفئ ضوء الخطوة المكتملة.

يمكنك تغيير الوظائف اإلضافية، وإعدادات السرعة ودرجة الحرارة 
بدون إيقاف سير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج. للقيام بهذا، يجب أن يكون 

التغيير الذي ستقوم به في خطوة بعد خطوة البرنامج الجاري تشغيله. إذا 
كان التغيير غير متوافق، فسوف تومض األضواء ذات الصلة 3 مرات.

C إذا لم تنتقل الغسالة لخطوة العصر، فقد تكون وظيفة إيقاف
الشطف مفعلة أو تم تنشيط نظام الكشف التلقائي عن الحمولة 

غير المتوازنة بسبب التوزيع غير المتوازن للمالبس في 
الغسالة.

4.14	قفل	باب	التحميل
يوجد نظام قفل في باب التحميل للغسالة مما يمنع فتح الباب عندما يكون 

مستوى الماء غير مناسب.
سيبدأ مصباح باب التحميل في الوميض عد انتقال الغسالة إلى وضع 

اإليقاف المؤقت. تفحص الغسالة مستوى الماء بالداخل. إذا كان المستوى 
مناسًبا، يضيء مصباح باب التحميل باستمرار من 1 إلى 2 دقيقة ويمكن 

فتح باب التحميل. 
إذا كان المستوى غير مناسب، ينطفئ مصباح باب التحميل وال يمكن 

فتح باب التحميل. في حالة االضطرار إلى فتح باب التحميل أثناء انطفاء 
مصباح باب التحميل، يجب إلغاء البرنامج الحالي؛ راجع "إلغاء البرنامج". 

تغيير	التحديدات	بعد	بدء	تشغيل	البرنامج
انتقال	الغسالة	إلى	وضع	اإليقاف	المؤقت

اضغط على زر Start/Pause )بدء/إيقاف مؤقت( لتحويل الغسالة 
إلى وضع اإليقاف المؤقت أثناء تشغيل البرنامج. يبدأ مصباح الخطوة 

التي تقوم الغسالة بتنفيذها في الوميض في مؤشر متابعة البرنامج لبيان أن 
الغسالة قد انتقلت إلى وضع اإليقاف المؤقت. 

أيًضا عندما يكون باب التحميل جاهًزا للفتح، يضيء مصباح الباب 
باستمرار باإلضافة إلى مصباح خطوة البرنامج.

تغيير	إعدادات	السرعة	ودرجة	الحرارة	للوظائف	اإلضافية
بناء على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء الوظائف 

اإلضافية أو تفعيلها؛ راجع، "تحديد الوظيفة اإلضافية". 
يمكنك أيًضا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة؛ راجع، "تحديد 

سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".

C
في حالة عدم السماح بالتغيير، فسوف يومض الضوء ذو الصلة 

3 مرات.

4.15	إضافة	الغسيل	وإخراجه
اضغط على الزر Start/Pause )بدء التشغيل/اإليقاف المؤقت( للعمل 

على انتقال الغسالة إلى وضع اإليقاف المؤقت. سوف يومض مصباح 
متابعة الخطوة ذات الصلة التي تم خاللها تحويل الغسالة إلى وضع 

اإليقاف المؤقت. انتظر حتى يمكن فتح باب التحميل. افتح باب التحميل 
وأضف الغسيل أو أخرجه. أغلق باب التحميل. قم بالتغييرات في الوظائف 

اإلضافية، أعدادات درجة الحرارة والسرعة عند اللزوم.  اضغط على 
الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت( لبدء تشغيل الغسالة.

4.16	إلغاء	البرنامج
إللغاء البرنامج، أدر مقبض تحديد البرنامج لتحديد برنامج آخر. سيتم إلغاء 
البرنامج السابق. يومض مصباح End/Cancel )إنهاء/إلغاء( باستمرار 

لإلشارة إلى إلغاء البرنامج. 
ستوقف الغسالة البرنامج عند إدارة مقبض تحديد البرنامج؛ ومع ذلك، 

لن يتم تصريف الماء الذي بداخل الغسالة. عند تحديد برنامج جديد وبدء 
تشغيله، فسوف يبدأ البرنامج المحدد حديًثا بناء على الخطوة التي تم إلغاء 
البرنامج اآلخر فيها. على سبيل المثال، فقد يسحب ماًء إضافًيا لالستمرار 

في الغسيل بالماء الموجود بداخل الغسالة.

C
بناء على الخطوة التي تم إلغاء البرنامج فيها، فقد يتوجب عليك 

إضافة المنظف والمنعم مرة أخرى للبرنامج الجديد الذي تم 
تحديده.

4.17	جهازك	مزود	“بنمط	انتظار”.
في حالة عدم تشغيل أي برنامج أو االنتظار بدون إجراء أي عملية أخرى 
عند تشغيل الجهاز من خالل زر تشغيل/إيقاف وأثناء ما تكون في خطوة 

االختيار إذا لم يتم إجراء أي عملية أخرى لحوالي دقيقتين بعد وصول 
البرنامج الذي قمت بتحديده إلى نهايته، سيتحول جهازك تلقائياً إلى نمط 

حفظ الطاقة. ستنخفض إضاءة مؤشر السطوع.  وأيضاً، إذا كان جهازك 
مزود بشاشة يظهر بها مدة البرنامج، فستنطفئ هذه الشاشة تماماً. وفي 

حالة تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على أي زر، ستعود 
األضوءا إلى حالتها السابقة.. قد تتغير اختياراتك التي قمت بها أثناء 

الخروج من نمط حفظ الطاقة. تفحص تناسب اختياراتك قبل بدء البرنامج. 
أعد الضبط عند الضرورة. ال يعد هذا عطالً.
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4.10	اختيار	الوظائف	اإلضافية
استخدم الوظائف اإلضافية التالية وفًقا الحتياجاتك اليومية. قم بتحديد 

الوظائف اإلضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عالمة على 
ذلك، يمكنك أيًضا اختيار أو إلغاء الوظائف اإلضافية المناسبة للبرنامج 

قيد التشغيل بدون ضغط زر "Start/Pause" )بدء/توقف مؤقت( 
عند تشغيل الغسالة. لذا، يجب أن تكون الغسالة في خطوة قبل الوظيفة 

اإلضافية التي تريد تحديدها أو إلغائها.
في حالة تعذر اختيار أو إلغاء الوظيفة المساعدة، سوف يومض المصباح 

الخاص بالوظيفة اإلضافية المتعلقة ثالث مرات لتحذير المستخدم.

C بعض الوظائف ال يمكن تحديدها مًعا. عند اختيار وظيفة
إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة األولى قبل تشغيل الغسالة، 

فستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة األولى بينما تستمر الوظيفة الثانية 
في العمل. على سبيل المثال، إذا تم تحديد وظيفة الغسل السريع 

بعد تحديد وظيفة الغسلة التحضيرية، يتم إلغاء وظيفة الغسلة 
التحضيرية وتبقى وظيفة الغسل السريع عاملة.

C
ال يمكن تحديد وظيفة إضافية ال تتوافق مع البرنامج الذي تم 

تحديده. )راجع، "جدول البرامج واالستهالك"(

C.قد تختلف الوظائف اإلضافية في الجدول وفًقا لطراز الغسالة

•	الغسيل	المبدئي
تنطوي عملية الغسلة التحضيرية على فائدة حقيقية فقط مع المالبس شديدة 

االتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء 
ومسحوق الغسيل والوقت.

C
يوصى باستخدام وظيفة الغسلة التحضيرية بدون منظف مع 

األربطة والستائر.

•	الغسيل	السريع	
يمكن استخدام هذه الوظيفة لبرامج Cottons المالبس القطنية و

Synthetics األلياف الصناعية. حيث تقلل من وقت الغسيل وأيًضا تقلل 
من عدد خطوات الشطف للغسيل قليل االتساخ.

C
عند تحديد هذه الوظيفة، قم بتحميل الغسالة بنصف كمية 

المالبس القصوى المحددة في جدول البرامج.

•	الشطف	المضاعف
تتيح هذه الوظيفة للغسالة القيام بشطف إضافي فضالً عن الشطف الذي يتم 
بالفعل بعد عملية الغسيل الرئيسية. بالتالي، يتم تخفيف المخاطر على الجلد 
الحساس )األطفال، وجلد األشخاص المصابين بالحساسية وغيره( والتي 

تتأثر بالبقايا القليلة من مسحوق التنظيف في حمولة الغسيل.
•	ضد	التجعيد

تقلل هذه الوظيفة من تجعيد المالبس أثناء الغسيل. تقل حركة االسطوانة 
وسرعة العصر لتجنب التجعد. باإلضافة إلى هذا، تتم عملية الغسيل 

بمستوى مرتفع من الماء. استخدم هذه الوظيفة للمالبس الرقيقة التي تتجعد 
بسهولة.

•	إيقاف	الشطف
إذا لم تكن ترغب في تفريغ حمولة المالبس بعد انتهاء البرنامج مباشرة، 

يمكنك استخدام وظيفة تعليق الشطف واإلبقاء على المالبس في مياه 
الشطف األخيرة لتجنب تجعد المالبس بسبب عدم وجود ماء في الغسالة. 
اضغط على زر "Start/Pause" )بدء/توقف مؤقت( بعد هذه العملية 
إذا أردت تصريف الماء دون عصر الغسيل. يستمر البرنامج في العمل 

ويكتمل بعد تصريف الماء فقط.
 Spin Speed إذا كنت تريد إيقاف عصر الغسيل في الماء، اضبط

)سرعة العصر( واضغط زر Start / Pause )بدء / إيقاف مؤقت(.
يتم استكمال البرنامج. يتم تصريف الماء، ويتم عصر الغسيل واكتمال 

البرنامج.

البدء	المتأخر )في بعض الطرازات فقط(
مع وظيفة البدء المتأخر يمكن تأخير بداية البرنامج ما يصل إلى 3 أو 6 

أو 9 ساعات.

C
ال تستخدم منظفات سائلة عند ضبط البدء المتأخر! فهناك 

مخاطر من حدوث ُبقع بالمالبس.

افتح باب التحميل، وأدخل الغسيل وضع المنظف ثم حدد برنامج الغسيل 
ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف اإلضافية إذا كان ذلك 

 Delayed مطلوًبا. حدد الوقت المطلوب عن طريق الضغط على الزر
Start )البدء المتأخر(. عند الضغط على الزر مرة واحدة، يتم اختيار 
تأخير 3 ساعات. عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى، يتم اختيار 

تأخير 6 ساعات، وإذا تم الضغط عليه مرة أخرى، سيتم اختيار تأخير 9 
ساعات. في حالة الضغط على زر البدء المتأخر Delayed Start مرة 

أخرى، سيتم إلغاء وظيفة Delayed Start )البدء المتأخر(.  اضغط 
على الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت(. يتم إطفاء ضوء وقت 
البدء المتأخر السابق ويتم تشغيل ضوء وقت البدء المتأخر التالي كل 3 

ساعات.  في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء جميع أضواء البدء المتأخر 
ويبدأ البرنامج المحدد.

C.يمكن تحميل مالبس إضافية أثناء فترة بدء التشغيل المؤجل

تغيير	فترة	البدء	المتأخر
اضغط على زر Delayed Start )البدء المتأخر(. في كل مرة يتم فيها 
الضغط على الزر، تتغير المدة بزيادة 3 ساعات ويتم تشغيل ضوء وقت 

البدء المتأخر المحدد.
إلغاء	وظيفة	البدء	المتأخر

إذا كنت ترغب في إلغاء العد التنازلي للبدء المتأخر وبدء تشغيل البرنامج 
في الحال:

اضبط وظيفة تأخير الوقت على القيمة صفر )تنطفئ جميع أضواء البدء 
المتأخر( أو حرك مقبض اختيار البرامج إلى أي برنامج. وبذلك، يتم 

إلغاء وظيفة البدء المتأخر. يومض ضوء End/Cancel )إنهاء/إلغاء( 
باستمرار.  بعد ذلك، حدد البرنامج الذي تريد تشغيله مرة أخرى. اضغط 

على زر "Start/Pause" )بدء التشغيل / اإليقاف المؤقت( لبدء تشغيل 
البرنامج. 

4.11	بدء	تشغيل	البرنامج
اضغط على زر "Start/Pause" )بدء التشغيل / اإليقاف المؤقت( 

لبدء تشغيل البرنامج. يضيء ضوء متابعة البرنامج ليشير إلى بدء تشغيل 
البرنامج.

C في حالة عدم بدء أي برنامج، أو عدم الضغط على أي مفتاح
في غضون 1 دقيقة أثناء عملية تحديد البرنامج، تتحول الغسالة 

إلى وضع Pause )اإليقاف المؤقت( ويتراجع مستوى 
إضاءة مؤشرات الحرارة والسرعة والباب. وتنطفئ األضواء 

والمؤشرات األخرى. بمجرد تحريك مقبض اختيار البرامج أو 
الضغط على أي زر، يتم تشغيل أضواء المؤشر والمؤشرات 

مرة أخرى.

4.12	قفل	األطفال
استخدم وظيفة قفل األطفال لمنع األطفال من العبث بالغسالة. وهكذا يمكنك 

تجنب أي تغييرات في تشغيل البرنامج.

C ،إذا تم تدوير مقبض اختيار البرامج أثناء تنشيط قفل األطفال
تظر "Con" على الشاشة. ال يسمح قفل األطفال بأي تغيير 

في البرنامج ودرجة الحرارة المحددة والسرعة والوظائف 
اإلضافية. 

C حتى في حالة تحديد برنامج آخر باستخدام مقبض اختيار
البرنامج أثناء تفعيل قفل األطفال، فسوف يستمر تشغيل 

البرنامج المحدد مسبًقا.
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4.9	جدول	البرامج	واالستهالك

• : قابل للتحديد
* : يتم تحديده تلقائًيا، غير قابل لإللغاء.

)EN 60456 Ed.3( برنامج عالمة الطاقة : **
*** : إذا كانت سرعة العصر أقل، يمكنك االختيار إلى أن يتم الوصول إلى أقصى سرعة للعصر.

** "القطن 40 درجة مئوية والقطن 60 درجة مئوية هي برامج افتراضية." ُتعرف هذه البرامج بالبرنامج االفتراضي القطن 40 درجة مئوية 
والبرنامج االفتراضي القطن 60 درجة مئوية ويتم اإلشارة إليها     بالرموز على اللوحة.

C.قد تختلف الوظائف اإلضافية في الجدول وفًقا لطراز الغسالة 

C
قد تختلف قدرة استهالك الماء والكهرباء تبًعا للتغييرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع 

وكمية حمولة الغسيل، وتبًعا الختيار الوظائف اإلضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

C
يمكنك رؤية وقت الغسيل للبرنامج الذي قمت بتحديده على شاشة الغسالة. من الطبيعي حدوث اختالفات بسيطة بين الوقت المعروض على الشاشة 

ووقت الغسل الفعلي نظًرا لألسباب الموضحة أعاله.

AR9وظيفة مساعدة
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درجة الحرارة

قطن اقتصادي 

**606210441.021600•40-60

**603173330.681600•40-60

**403173330.681600•40-60

قطن

بارد90-••••••906147662.251600

بارد90-••••••606118661.451600

بارد90-••••••40698660.851600

ألياف صناعية
بارد60-••••••602.5116450.90800

بارد60-••••••402.5106450.42800

يومي سريع

بارد90-••90688551.901400

بارد90-••60658551.001400

بارد90-••30628550.201400

بارد30-••30214400.111400سريع قصير فائق

)BabyProtect( 90-30•*•906165851.901600 واقي الطفل

)Sports( بارد40-•••••403101480.45800المالبس الرياضية

بارد40-•••3025943.130.23600ناعم

20143300.1560020غسيل يدوي

بارد40-••401.560400.30600أصواف

بارد40-•*402.5107580.45800مالبس داكنة 

بارد60-•*•••602.5104550.90600قمصان

Mix40403115450.50800••••••-40بارد
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غسيل المالبس 
الملونة الداكنة

غسيل المالبس 
الملونة الداكنة

األلياف 
الصناعية

األقمشة 
القطنية

الغسيل 
التحضيري

الغسيل 
الرئيسي

الشطف الغسيل دوران سريع

ضخ مقاومة التجعد اللحاف قفل التأمين 
ضد عبث 

األطفال

الغسيل 
اليدوي

واقي الطفل قطن 
اقتصادي

األصواف

المالبس 
الرقيقة

يوميا

المالبس 
الداخلية

سريع 14 
سريع قصير 

فائق

يومي سريع تعليق الشطف بدء التشغيل / 
إيقاف مؤقت

منع العصر 
للمالبس

الغسيل السريع انتهى بارد درجة الحرارةتنظيف الحلة

غسيل مختلط في 
درجة 40

برنامج الغسيل الفائق 
في درجة 40

شطف إضافي تنضير قميص الجينز المالبس 
الرياضية

تأخير الوقت تنظيف اقتصادي 
(Eco Clean)

شديد

االليفة احليوانات 
 إزالة الشعر

mini 30

أزياء

(Xpress Super Short)

(Daily Express)

(Sports)

(BabyProtect)

واقي الطفل+
(BabyProtect+)

(لحاف)
(مالءات)

(ألياف صناعية)(قطن) (ناعم)

(أصواف)

(الشطف المضاعف)

(إيقاف الشطف)

(غسيل يدوي)

افتتاح/إغالق

الباب جاهزا

•	قطن	اقتصادي	
يمكنك غسيل مالبسك المصنوعة األقمشة االمتينة من الكتان والقطن 
بواسطة هذا البرنامج باستخدام الطاقة القصوى وتوفير المياه ُمقارنة 
بجميع برامج الغسيل  األخرى الُمناسبة للمالبس القطنية.  قد تختاف 

درجة الحرارة الفعلية للمياه عن درجة حرارة دورة الغسيل الُمعلنة. يمكن 
تخفيض مدة البرنامج تلقائًيا خالل مراحل الحقة من البرنامج عندما 

تغسل كمية أقل )مثال. نصف حمولة أو أقل(  في هذه الحالة، سوف يقل 
استهالك الكهرباء والمياه أكثر مما يمنحك الفرصة للمزيد من الغسيل 

االقتصادي. وهذه الميزة ُمتاحة في طرازات ُمعينة تتمتع بميزة عرض 
الوقت الُمتبقي. 

)BabyProtect(	الطفل	واقي	•
استخدم هذا البرنامج لغسيل مالبس األطفال والمالبس التي يرتديها 

أشخاص مصابون بالحساسية. وقت تسخين أطول وخطوة شطف إطافية 
توفر مستوى أعلى من الغسيل الصحي. 

•	ناعم
استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الناعمة. فهو يغسل المالبس بحركات 
لطيفة وبدون دورة عصر مقارنة ببرنامج غسيل المالبس المصنوعة من 

األلياف الصناعية.
•	غسيل	يدوي

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الصوفية/الرقيقة التي تحمل عالمات 
"غسيل بدون استخدام الغسالة" والتي يفضل غسلها يدوًيا. حيث يقوم 

البرنامج بالغسل بحركات غسل لطيفة لكي ال يتلف المالبس.
•	يومي	سريع

استخدم هذا البرنامج للغسل السريع لكمية صغيرة من المالبس القطنية 
قليلة االتساخ. 

•	سريع	قصير	فائق
استخدم هذا البرنامج للغسل السريع لكمية صغيرة من المالبس القطنية 

قليلة االتساخ في وقت قصير.
•	مالبس	داكنة

استخدم هذا البرنامج لغسيل المالبس الملونة الداكنة أو المالبس الملونة 
التي ال تريد أن تبهت ألوانها. يتم القيام بالغسيل بحركات ميكانيكية أقل 
وبدرجات حرارة أقل. يوصى باستخدام منظف سائل أو شامبو غسيل 

األصواف للمالبس الملونة الداكنة.
Mix	40	•

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس القطنية والمصنوعة من األلياف 
الصناعية مًعا دون فصلهما.

•	قمصان
استخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من القطن واأللياف 

الصناعية واألقمشة الممزوجة باأللياف الصناعة.

)Sports(	الرياضية	المالبس	•
لثم ةريصق ةرتفل اهادترا متي يتلا سبالملا ليسغل جمانربلا اذه مدختسا 

سبالملا نم ةليلق ةيمك ليسغ اضيأ بسانملا نم .ةيضايرلا سبالملا 
ةيعانص فايلأ نم ةعونصملا / ةينطقلا

4.6	البرامج	الخاصة
يمكنك اختيار أي من البرامج التالية للتطبيقات الخاصة.

•	شطف
استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشكل منفصل.

•	عصر	+	مضخة
استخدم هذا البرنامج لعمل دورة عصر إضافية للغسيل أو لتصريف الماء 

من الغسالة.
قبل اختيار هذا البرنامج، حدد سرعة العصر المطلوبة واضغط على زر 

"Start/Pause" )بدء/توقف مؤقت(. أوالً سوف تصرف الغسالة الماء 
الموجود بداخلها. ثم، سوف تقوم بعصر المالبس بسرعة العصر المحددة 

وتقوم بتصريف المياه الناتجة منها.
إذا رغبت فقط في تصريف الماء دون عصر الغسيل، فحدد برنامج 
Pump+Spin )العصر والطرد(، ثم حدد وظيفة "عدم العصر" 

باستخدام زر Speed Adjustment ضبط سرعة العصر. اضغط 
على الزر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت(.

C.استخدم سرعة عصر أقل مع األقمشة الرقيقة

4.7	تحديد	درجات	الحرارة
عند اختيار برنامج جديد يتم عرض درجة الحرارة المناسبة لهذا البرنامج 

على مؤشر درجة الحرارة.
 Temperature لخفض درجة الحرارة، اضغط على زر

Adjustment )ضبط درجة الحرارة(. سوف تقل درجة الحرارة 
تدريجًيا. 

C
إذا لم يصل البرنامج لخطوة التسخين، يمكنك تغيير درجة 
الحرارة دون تبديل الغسالة إلى وضع Pause )اإليقاف 

المؤقت(.

4.8	تحديد	سرعة	العصر
عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة عصر الموصى بها للبرنامج 

المحدد على مؤشر سرعة العصر.
 Spin Speed لخفض سرعة العصر، اضغط على زر

Adjustment )ضبط سرعة العصر(. يتم خفض سرعة العصر بشكل 
 Rinse" تدريجي. بعد ذلك، بناء على طراز الغسالة، تظهر الخيارات
Hold" )إيقاف الشطف( و"No Spin" )بدون عصر( على الشاشة. 

راجع قسم "اختيار الوظائف اإلضافية" لشرح هذه الخيارات.

C
إذا لم يصل البرنامج لخطوة العصر، يمكنك تغيير السرعة دون 

تبديل الغسالة إلى وضع Pause )اإليقاف المؤقت(.



11 AR

1 2

76543

تشغيل	المنتج 	4
4.1		لوحة	التحكم

1 - مقبض اختيار البرنامج )الوضع العلوي On/Off تشغيل/إيقاف 
تشغيل(

2 - مؤشر متابعة البرنامج
3 - زر ضبط درجة الحرارة
4 - زر ضبط سرعة العصر

5 - أزرار الوظائف اإلضافية
6 - زر البدء المتأخر )في بعض الطرازات(
7 - زر Start/Pause )بدء/توقف مؤقت(

4.2	إعداد	اآللة
تأكد من إحكام ربط الخراطيم. قم بتركيب قابس الغسالة. افتح الصنبور 
بالكامل. ضع حمولة الغسيل في الغسالة.  ضع مسحوق الغسيل وُمنعم 

األنسجة.
4.3	اختيار	البرنامج

حدد البرنامج المناسب للنوع، والكمية، ودرجة اتساخ وفًقا لـ "جدول 
االستهالك والبرنامج" وجدول درجات الحرارة أدناه.

90 درجة 
مئوية

المالبس المتسخة جًدا المصنوعة من القطن األبيض والكتان. 
أغطية مناضد القهوة والمفارش والمناشف وأغطية السرائر، 

إلخ(

60 درجة 
مئوية

يستخدم هذا البرنامج عادة للمالبس القطنية أو األلياف 
الصناعية المتسخة الملونة ذات اللون الثابت )قميص، مالبس 

النوم، البيجامات، إلخ( والمالبس البيضاء المتسخة قليال 
)المالبس التحتية، إلخ(

40 درجة 
مئوية-

30 درجة 
مئوية- بارد 

المالبس المصنوعة من خليط من األنسجة بما فيها 
المنسوجات الناعمة )الستائر الشفافة، إلخ( واأللياف الصناعية 

واألصواف.

حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر "اختيار البرنامج".

C
برامج محددة بأعلى سرعة عصر مناسبة لهذا النوع المحدد 

من النسيج.

C عند اختيار برنامج، راعي دائًما نوع النسيج  
واأللوان ودرجة االتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

C
قم دائًما باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. حيث تمثل الحرارة 

العالية استهالك أكثر للطاقة.

C لمزيد من التفاصيل حول البرامج راجع "جدول االستهالك
والبرنامج".

4.4	البرامج	الرئيسية	
وفًقا لنوع األقمشة، استخدم البرامج الرئيسية التالية.

•	قطن
استخدم هذا البرنامج لألقمشة القطنية )على سبيل المثال أغطية السرير 

واللحاف وأكياس المخدات والفوط وبرنس الحمام والمالبس الداخلية وما 
إلى ذلك(. يتم غسل حمولة الغسيل بحركات غسل قوية باإلضافة إلى 

دورة غسيل أطول.
•	ألياف	صناعية

استخدم هذا البرنامج مع المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية 
)القمصان والبلوزات والمالبس المصنوعة من خليط القطن/األلياف 

الصناعية وما إلى ذلك(. فهو يغسل المالبس بحركات لطيفة ودورة غسيل 
قصيرة مقارنة ببرنامج الغسيل Cottons "األقمشة القطنية".

 Synthetic 40˚C بالنسبة للستائر واألقمشة الشفافة، استخدم برنامج
"األلياف الصناعية 40 درجة" مع اختيار وظائف الغسلة التحضيرية 

وضد التجعد. حيث أن نسيجها الشبكي يسبب رغوة زائدة، اغسل األقمشة 
الشفافة/الرقيقة بوضع القليل من المنظف في قسم الغسيل الرئيسي. ال 

ينبغي وضع المنظف في قسم مرحلة الغسلة التحضيرية.
•	أصواف

استخدم هذا البرنامج لغسل المالبس الصوفية. حدد درجة الحرارة المناسبة 
التي تتوافق مع الملصقات على المالبس. استخدم منظفات مناسبة مع 

المالبس المصنوعة من الصوف.
"تم اختبار دورة غسل الصوف في هذه الغسالة واعتمادها 

من قبل شركة وولمارك لغسل مالبس وولمارك التي عليها 
عالمة )الغسيل اآللي" بشرط غسل المالبس وفقاً للتعليمات 
على ملصق المالبس وتلك التي تصدرها جهة التصنيع لهذه 

 ”M1493 .الغسالة
"في المملكة المتحدة، وأيرلندا، و هونج كونج، والهند العالمة 

التجارية Woolmark هي عالمة تجارية مسجلة".

4.5	البرامج	اإلضافية	
تتوافر في الغسالة برامج إضافية للحاالت الخاصة.

C.قد تختلف البرامج اإلضافية في الجدول وفًقا لطراز الغسالة
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3.8	إرشادات	للغسيل	الجيد	
المالبس	

األلوان	الفاتحة	والمالبس	
األلوان	الداكنة	األلوانالبيضاء	

	Delicates
"المالبس	الرقيقة"/	
	Woolens

"األصواف/	المالبس	
Silks	الحريرية

)نطاق درجة الحرارة الُموصى بها 
بناء على مستوى االتساخ:  )40 - 

90 درجة مئوية( 

)نطاق درجة الحرارة الُموصى 
بها بناء على مستوى االتساخ:  

بارد - 40 درجة مئوية( 

)نطاق درجة الحرارة 
الُموصى بها بناء على 

مستوى االتساخ:  بارد - 
40 درجة مئوية( 

)نطاق درجة الحرارة 
الُموصى بها بناء على 

مستوى االتساخ:  بارد - 
30 درجة مئوية( 

اخ
تس
	اال
وى
ست
م

اتساخ	شديد

) بقع صعبه مثل العشب 
والقهوة والفواكه والدم.(

قد يكون من الضروري ُمعالجة 
البقع ُمسبًقا أو القيام بغسيل 

تحضيري.  يمكن استخدام مسحوق 
الغسيل والُمنظفات السائلة الموصى 
بها مع المالبس البيضاء بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس شديدة 
االتساخ.  كما يوصى باستخدام 

مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين 
والتربة والبقع الحساسة لمواد 

التبييض. 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها 

مع المالبس الملونة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس شديدة 
االتساخ.  كما يوصى باستخدام 

مسحوق الغسيل لتنظيف بقع 
الطين والتربة والبقع الحساسة 

لمواد التبييض. استخدم مساحيق 
الغسيل فقط دون مواد التبييض.  

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

شديدة االتساخ. 

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة 

للمالبس الرقيقة.  يجب 
غسل المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية. 

مستوى	االتساخ	
العادي	

)على سبيل المثال، البقع 
الناتجة من الجسم على 

الياقات واألساور(

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى 
بها مع المالبس في مستوى االتساخ 

العادي. 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها 

مع المالبس الملونة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس في 

مستوى االتساخ العادي.  استخدم 
مساحيق الغسيل فقط دون مواد 

التبييض.  

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

ذات مستوى االتساخ 
العادي.  

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة 

للمالبس الرقيقة.  يجب 
غسل المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية. 

اتساخ	خفيف

)ال توجد بقع مرئية.( 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها مع 
المالبس البيضاء بالمقادير الُموصى 

بها مع المالبس قليلة االتساخ. 

يمكن استخدام مسحوق الغسيل 
والُمنظفات السائلة الموصى بها 

مع المالبس الملونة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس قليلة 

االتساخ.  استخدم مساحيق الغسيل 
فقط دون مواد التبييض.  

يمكن استخدام الُمنظفات 
السائلة الُمناسبة مع المالبس 

الملونة والداكنة بالمقادير 
الُموصى بها مع المالبس 

قليلة االتساخ. 

ُيفضل استخدام  الُمنظفات 
السائلة الُمخصصة 

للمالبس الرقيقة.  يجب 
غسل المالبس الصوفية 

والحريرية بُمنظفات 
خاصة بالمالبس الصوفية. 
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درج	مساحيق	الغسيل
يتكون درج مساحيق التنظيف من ثالثة أقسام:

- )1( للغسلة التحضيرية
- )2( للغسلة الرئيسية

- )3( للمنعمات
- )*( باإلضافة إلى ذلك، توجد قطعة سيفون في قسم المنعم.

12 3

مسحوق	التنظيف	والُمنعمات	ومواد	التنظيف	األخرى
أضف مسحوق الغسيل والُمنعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.  •
ال تترك درج موزع مسحوق الغسيل مفتوًحا أثناء عمل برنامج   •

الغسيل!
عند استخدام أحد البرامج بدون الغسلة التحضيرية، ال ينبغي وضع   •

مسحوق غسيل في قسم الغسلة التحضيرية )قسم رقم "1"(. 
عند استخدام أحد البرامج باستخدام الغسلة التحضيرية، ال ينبغي   •

وضع أي منظف سائل في قسم الغسلة التحضيرية )قسم رقم "1"(.
ال تقم باختيار برنامج مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس   •

مسحوق أو كرة التوزيع. ضع حقيبة مسحوق الغسيل أو كرة 
التوزيع مباشرةٍ بين الغسيل في الغسالة.

في حالة استخدام منظف سائل، ال تنسى وضع كأس المنظف السائل   •
في قسم الغسيل الرئيسي )قسم رقم "2"(.

اختيار	نوع	مسحوق	التنظيف
يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي يتم استخدامه على نوع األنسجة وألوانها.

استخدم مساحيق غسيل مختلفة للمالبس الملونة والبيضاء.  •
اغسل المالبس الرقيقة بمنظفات خاصة )منظف سائل، شامبو   •

الصوف، إلخ.( تستخدم للمالبس الرقيقة فقط. 
عند غسل المالبس واأللحفة ذات األلوان الداكنة، يوصى باستخدام   •

منظف سائل.
اغسل األصواف بمسحوق خاص باألصواف.  •

A تحذير: استخدم فقط مساحيق الغسيل المصنعة بشكل مخصوص
للغساالت.

A.تحذير: ال تستخدم الصابون المبشور

ضبط	كمية	المسحوق
تعتمد كمية مسحوق الغسيل الذي يتم استخدامه على كمية الغسيل ودرجة 

االتساخ وعسر الماء.
ال تستخدم كميات تتجاوز كميات المقادير الموصى بها على عبوة   •
المنظف لتفادي مشكالت الرغوة الزائدة والشطف السيء، عالوة 

على توفير المال وحماية البيئة.
استخدم كميات منظف أقل للكميات الصغيرة أو المالبس األقل   •

اتساًخا.
استخدام	المنعمات

ضع الُمنعم في قسم الُمنعمات بدرج مسحوق الغسيل.
ال تتجاوز مستوى عالمة )<max>( الموجودة في قسم المنعم.   •

إذا فقد الُمنعم سيولته، فقم بتخفيفه بالماء قبل وضعها في درج    •
مسحوق التنظيف.

استخدام	مساحيق	غسيل	سائلة
إذا	كانت	الغسالة	مزودة	بكأس	المنظف	السائل:

+تأكد من وضع علبة المنظف السائل في قسم رقم "2".  •
إذا فقد المنظف السائل سيولته، فقم بتخفيفه بالماء قبل وضعها في    •

كأس المنظف.

 
إذا	كانت	الغسالة	غير	مزودة	بكأس	المنظف	السائل:

ال تستخدم مسحوق التنظيف السائل للغسلة التحضيرية في برنامج   •
الغسلة التحضيرية.

+يحدث المنظف السائل البقع في المالبس عند استخدامه مع وظيفة   •
البدء المتأخر. إذا كنت تريد استخدام وظيفة البدء المتأخر، فال 

تستخدم المنظف السائل.
استخدام	الجل	و	منظفة	األقراص	

قم بتطبيق التعليمات عن استخدام األقراص، والجل، والمنظفات المماثلة.
إذا كان المنظف الجل يميل إلى السيولة وال تحتوي الغسالة على   •

كأس المنظف السائل الخاص، ضع المنظف الجل في قسم منظف 
الغسلة الرئيسية أثناء دخول الماء للمرة األولى. إذا كانت الغسالة 

مزودة بكأس المنظف السائل، فامأل المنظف في هذا الكأس قبل بدء 
البرنامج.

إذا كان المنظف الجيل ال يميل للسيولة أو إذا كان على هيئة قرص   •
كبسولة سائلة، فضعه في االسطوانة مباشرة قبل الغسيل.

ضع المنظفات األقراص في صندوق الغسيل الرئيسي )الصندوق   •
رقم: "2"( أو مباشرة في الحلة قبل الغسيل.

C
يمكن أن تترك أقراص المنظفات بقايا في قسم المنظف. عند 

مصادفة هذه الحالة، ضع األقراص بين الغسيل، وأغلق الجزء 
السفلي من االسطوانة في مرات الغسل القادمة.

C
استخدم المنظف الجل أو السائل بدون تحديد وظيفة الغسلة 

التحضيرية.

استخدام	النشاء
قم بإضافة نشاء سائل، أو مسحوق نشاء، أو صبغة النسيج في قسم   •

المنعم.
ال تستخدم الُمنعم والنشاء مًعا في نفس دورة الغسيل.  •

○امسح داخل الغسالة بقطعة قماش نظيفة ومبللة بعد استخدام النشاء.  •
استخدام	مواد	التبييض

حدد برنامج مع الغسلة التحضيرية وأضف مواد التبييض في بداية   •
الغسلة التحضيرية. ال ينبغي وضع المنظف في قسم مرحلة الغسلة 
التحضيرية. وكتطبيق بديل، حدد برنامج مع تصريف زائد وأضف 
مواد التبييض أثناء سحب الغسالة للماء من قسم المنظف أثناء خطوة 

التصريف األولى.
ال تستخدم مواد التبييض والمنظف مخلوطين.  •

استخدم كمية قليلة فقط )50 مل تقريًبا( من مواد التبييض وقم   •
بتصريف المياه من المالبس جيًدا حيث أنها تسبب تهيج الجلد. 

ال تصب مواد التبييض على المالبس وال تستخدمها مع المالبس 
الملونة. 

عند استخدام مواد التبييض المصنوعة من األكسجين، اختر البرنامج   •
الذي يغسل بدرجة حرارة منخفضة. 

يمكن استخدام مواد التبييض المستندة إلى األكسجين مع المنظفات؛   •
ومع ذلك، إذا كانت سيلوتها تختلف عن المنظف، فضع المنظف أوالً 

في القسم رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يتدفق المنظف 
أثناء سحب الغسالة للماء. أضف مواد التبييض من نفس القسم أثناء 

استمرار الغسالة في سحب الماء.
استخدام	مزيل	الرواسب

عند اللزوم، استخدم مزيالت الرواسب فقط المصنعة خصيًصا    •
للغساالت.  
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C.استخدم مضاد الرواسب المناسب للغساالت

C قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة. ال
يعد هذا األمر مضًرا بالغسالة.

3.5	سعة	التحميل	الصحيحة
تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع المالبس ودرجة االتساخ وبرنامج 

الغسيل المطلوب.
تضبط الغسالة كمية الماء وفًقا لكمية الغسيل الموضوعة بداخلها 

أوتوماتيكًيا.

A
تحذير: اتبع اإلرشادات الواردة في "جدول البرنامج 

واالستهالك". عند وضع حمل زائد بالغسالة يضعف أداء 
الغسالة. باإلضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكالت االهتزاز 

والضوضاء.

الوزن	)بالجرام(نوع	الغسيل
1200برنس الحمام

100المناديل
700اللحافات
500المالءات

200أكياس الوسائد
250أغطية الموائد

200المناشف
100مناشف اليد

200أثواب المساء
100المالبس الداخلية

األفرول الرجالي )مالبس 
600العمل(

200القمصان الرجالي
500البيجاما الرجالي

100البلوزات

3.6	تحميل	الغسيل
افتح باب تحميل الغسيل.  .1
ضع الغسيل في الجهاز.  .2

ادفع الباب إلغالقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي   .3
شيء بالباب.

C
يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. يمكن فتح الباب فقط بعد 

فترة قصيرة من انتهاء البرنامج.

A تحذير: في حالة الخطأ في وضع الغسيل، قد تحدث ضوضاء أو
اهتزاز في الغسالة.

3.7	استخدام	مسحوق	التنظيف	والُمنعم

C
عند استخدام منظف، أو منعم، أو نشاء، أو صبغة نسيج، أو مواد 
تبييض، أو مزيل رواسب، يجب قراءة التعليمات الموجودة على 
العبوة بعناية واتباع قيم الكميات المقترحة. استخدم كوب المعايرة 

إن وجد.

اإلعداد 	3
3.1	تصنيف	الغسيل

قم بتصنيف الغسيل وفًقا لنوع األنسجة واللون ودرجة االتساخ   •
ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

اتبع دوًما التعليمات الموجودة بملصقات األثواب.  •
3.2	تجهيز	المالبس	للغسيل

تعمل المالبس والمغسوالت المرفق بها مواد معدنية مثل الصدريات   •
التحتية وإبزيم األحزمة واألزرار المعدنية على إتالف الغسالة. قم 
بإزالة األجزاء المعدنية أو اغسل المالبس عن طريق وضعها في 

كيس الغسيل أو كيس مخدة.
أخرج جميع المواد بالجيوب مثل العمالت، واألقالم، ومشابك    •

األوراق واقلب الجيوب من الداخل للخارج ونظفها. قد تتسبب هذه 
األشياء في تلف الغسالة وتتسبب في مشكلة ضوضاء.

ضع المالبس صغيرة الحجم مثل جوارب األطفال والجوارب   •
النايلون في كيس غسيل أو كيس مخدة.

ضع الستائر داخل الغسالة دون الضغط عليها. أزل األشياء الملحقة   •
بالستائر.

أغلق السوست )األبازيم( وقم بتثبيت األزرار غير المحكمة وإصالح   •
الثقوب والتمزقات.

قم بغسل المنتجات المميزة بملصقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو   •
"تغسل يدوًيا" باستخدام البرنامج المناسب.

ال تغسل المالبس الملونة مع المالبس البيضاء. فالمالبس القطنية   •
الجديدة ذات األلوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. لذا، قم بغسلها 

وحدها.
ينبغي التعامل مع البقع العنيدة بشكل مناسب قبل غسلها. إذا كنت   •

غير متأكد فتحقق مع منظف المالبس بالبخار.
استخدم مغيرات الصبغات/األلوان ومزيالت الرواسب المناسبة   •
للغسيل في الغسالة. واتبع دوًما اإلرشادات الموجودة على العبوة.

قم بغسل البنطلونات والمالبس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.  •
احتفظ بالمالبس المصنوعة من صوف وبر األنقرة في الفريزر   •

لبضع ساعات قبل الغسيل. حيث سيعمل هذا الحد من تكون الوبر.
يجب تخليص الغسيل الذي تعرض بكثافة لمواد مثل الدقيق أو الغراء   •

أو مسحوق اللبن إلخ من هذه المواد قبل وضعه في الغسالة. قد 
تتجمع هذه األتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على األجزاء 

الداخلية للغسالة وتتسبب في عطلها.
3.3	أشياء	ينبغي	فعلها	لتوفير	الكهرباء

سوف تساعدك المعلومات التالية على استخدام الغسالة بصورة صديقة 
للبيئة وموفرة للطاقة.

قم بتشغيل الغسالة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت   •
بتحديده، ولكن ال تضع حمولة زائدة؛ راجع، "جدول االستهالك 

والبرنامج".
اتبع دائًما اإلرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.  •

قم بغسل المالبس قليلة االتساخ في درجات حرارة منخفضة.  •
استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من المالبس قليلة االتساخ.  •

ال تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل   •
المالبس قليلة االتساخ أو البقع.

إذا كنت ترغب في تجفيف المالبس في مجفف، فاختر أعلى سرعة   •
دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل. 

ال تستخدم مسحوق غسيل بكمية زائدة عن الكمية الموصى بها على   •
عبوة المسحوق.

3.4	االستخدام	األولي
قبل البدء في استخدام الغسالة، تأكد من القيام بجميع التحضيرات بما يتفق 

مع التعليمات في قسمي "معلومات السالمة الهامة" و"التركيب".
لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أوالً في برنامج "تنظيف الحلة". إذا 
كانت الغسالة غير مجهزة ببرنامج "تنظيف االسطوانة"، قم بتنفيذ إجراء 

"االستخدام األولي بما يتفق مع األساليب الموصوفة في القسم "5.2 تنظيف 
باب التحميل واالسطوانة" في دليل المستخدم.
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الساخن، والخرطوم المميز باللون األزرق )يمين( )بحد أقصى 25 
درجة مئوية( مخصص لفتحة دخول الماء البارد.

A تحذير: عند تركيب الغسالة، تأكد من صحة تركيب توصيالت
الماء الساخن والماء البارد. حيث قد يتسبب التوصيل غير 

الصحيح في خروج الغسيل ساخنًا في نهاية عملية الغسيل 
مما يتسبب في تآكله.

قم بربط جميع صواميل الخراطيم باليد. ال تستخدم أداة عند ربط   .2
الصواميل.

افتح الصنابير بالكامل بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود   .3
تسرب للماء عند الوصالت. وفي حالة وجود أي تسريب أغلق 

الصنبور وأزل الصمولة. أعد ربط الصامولة بإحكام بعد الكشف 
على العازل. لتفادي أي تسرب للماء وأي تلفيات أخرى قد تنتج عن 

ذلك، أغلق الصنابير عندما ال تكون الغسالة مستخدمة.
2.5	التوصيل	بمنفذ	التصريف

ينبغي توصيل طرف خرطوم التصريف مباشرة بمنفذ تصريف   •
الماء المستهلك أو بحوض الوجه. 

A تحذير: قد يُغمر منزلك بالماء إذا انفلت الخرطوم من مبيته
أثناء تصريف الماء. عالوة على ذلك، ولكن يرجى االنتباه إلى 

خطر اإلصابة بحروق بسبب درجات حرارة الغسيل المرتفعة! 
لتجنب هذه المواقف وللتأكد من دخول وتصريف الماء بسهولة 

من الغسالة، ثبت نهاية خرطوم التصريف بإحكام بحيث ال 
يمكن انفالته. 

ويجب توصيل الخرطوم على ارتفاع 40 سم على األقل و100 سم   •
كحد أقصى.

في حالة رفع الخرطوم بعد وضعه على مستوى األرضية أو   •
بالقرب من األرض )بما ال يقل عن 40 سم أعلى األرض(، فسوف 
يصبح التصريف صعًبا ويخرج الغسيل مبتالً بشدة. لذا يرجى اتباع 

االرتفاعات المحددة في الرسم.

10
0c

m

40
cm

لمنع رجوع الماء المتسخ إلى الغسالة ولجعل عملية التصريف أكثر   •
سهولة، ينبغي تجنب إدخال طرف الخرطوم في منفذ التصريف 

أكثر من 15 سم. وإذا كان الخرطوم طويالً فقم بتقصيره.
ينبغي تجنب ثني طرف الخرطوم أو المشي فوقه أو انحشاره بين   •

منفذ التصريف والغسالة.
إذا كان الخرطوم قصيرا جًدا، فاستخدمه بإضافة خرطوم تطويل   •

أصلي. يجب أال يزيد طول الخرطوم عن 3.2 متر. ولتجنب 
األعطال الناجمة عن تسرب الماء، يجب تثبيت الوصلة بين خرطوم 

التطويل وخرطوم التصريف بإحكام باالستعانة بمشبك مالئم حتى 
ال تنحل ويحدث التسرب.

2.6	ضبط	األرجل

A تحذير: يجب أن توضع غسالتك في وضع مستوي ومتوازن على
أقدامها حتى تعمل بصمت وبدون اهتزاز. قم بموازنة الجهاز 

عن طريق ضبط األقدام. وإال، فقد تتحرك الغسالة من مكانها 
وتسبب مشكالت التصادم واالهتزاز.

قم بفك صواميل القفل عند األقدام يدوًيا.  .1
قم بضبط األرجل حتى تستوي الغسالة ومتزنة.  .2

أحكم ربط صواميل القفل مرة أخرى يدوًيا.  .3

A تحذير: ال تستخدم أي أدوات لفك صواميل القفل. وإال فقد
تتعرض للتلف.

2.7	التوصيل	الكهربي
قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمام كهربي 16 أمبير. لن 

تكون الشركة مسئولة عن أي تلفيات قد تنشأ عند استخدام الغسالة بدون 
طرف أرضي بما يتفق مع اللوائح المحلية.

ينبغي أن يتوافق التوصيل مع التشريعات المحلية.  •
ويجب أن يظل قابس كبل الطاقة في مكان سهل الوصول إليه بعد   •

التركيب.
إذا كانت القيمة الحالية للمصهر أو قاطع التيار في الخرطوم أقل من   •

16 أمبير، فاستخدم كهربائي مؤهل لتركيب مصهر 16 أمبير.
الجهد الكهربي المحدد في قسم "المواصفات الفنية" يجب أن يكون   •

مساوًيا للجهد الكهربي للموصالت الرئيسية.
ال تقم بعمل التوصيالت عبر كابالت تطويل أو قوابس متعددة.  •

B تحذير: يجب استبدال كابل الطاقة التالف بواسطة وكيل
خدمة معتمد.

نقل	المنتج
افصل الغسالة قبل نقلها.  .1

قم بإزالة وصالت إمداد وتصريف الماء.  .2
قم بتصريف الماء المتبقي في الغسالة.   .3

قم بتركيب مسامير تأمين النقل بالترتيب العكسي لعملية اإلزالة؛   .4

C ال تقم مطلقًا بتحريك الغسالة بدون تثبيت مسامير تأمين
النقل في مواضعها جيدًا!

A تعد مواد التغليف خطرة على األطفال. ضع مواد	تحذير:
التغليف في مكان آمن بعيدًا عن متناول األطفال.
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لسالمة األطفال، اثطع كبل الطاثة ماكسر ال طعة المركانركرة ل فل باب التحمرل بحرث يكون معطال ثبل التخلص من المنتج.

WEEE 1.6 االلتزام بتوجيهات
يتوافق هذا المنتج مع تشريعات WEEE لالتحاد األميمبي )EU/2012/19(  يحمل هذا المنتج يمز تصنرف محدد للتخلص من 

.)WEEE( األجهزة الكهربرة ماإللكترمنرة
تو تصنرع هذا الجهاز بأجزاء ممواد عالرة الجودة يمكن إعادة استخدامها مهي مناسبة إلعادة التدمير. معلى ذلك، ال تتخلص 

من الجهاز مع النفايات المنزلرة العادية في نهاية فترة خدمته. علرك أخذه إلى مركز التجمرع إلعادة تدمير المعدات الكهربائرة 
ماإللكترمنرة. يرجى استشاية السلطات المحلرة لمعرفة أثرب مراكز التجمرع.

:RoHS التوافق مع توجيهات
يتوافق المنتج الذي ثمت بشراؤه مع توجرهات RoHS لالتحاد األميمبي )EU/2011/65(.  ال يحتوي على مواد ضاية أم محظوية مشاي إلرها في 

التوجرهات.

التركيب 	2
استعن بأقرب وكيل خدمة معتمد لتركيب المنتج. ليصبح المنتج جاهز 

لالستخدام، راجع المعلومات في دليل المستخدم وتأكد من أن أنظمة 
الكهرباء وإمداد الماء تصريفه مناسبة قبل االتصال بمركز الخدمة 
المعتمد. وإذا لم تكن كذلك، فُيرجى االتصال بفني وسباك مؤهلين 

للقيام بأي تعديالت ضرورية.

C إعداد المكان والتجهيزات الكهربية وتجهيزات إمداد الماء
وتصريفه في مكان التركيب يعد من مسئولية العميل.

B تحذير: يجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بالتركيب
والتوصيالت الكهربية للمنتج. جهة الصنع غير مسؤولة عن 
األعطال المترتبة على إجراءات يقوم بها شخص غير معتمد.

A تحذير: قبل التركيب، يجب التأكد بصريًا من خلو المنتج من
العيوب. وفي حالة وجود عيوب ال تقم بتركيبه. يمكن أن تمثل 

المنتجات التالفة خطرًا على سالمتك.

C تأكد من عدم انثناء مدخل الماء وخراطيم التصريف وأيضًا كبل
الطاقة، أو انحشارها أو تشققها أثناء دفع المنتج في مكانه 

بعد إجراءات التركيب أو التنظيف.

2.1	المكان	المالئم	للتركيب
ضع الغسالة على أرض صلبة. ال تضع الغسالة على بساط   •

ذي وبر طويل أو على أي أسطح مشابه لذلك.
قد يصل الوزن اإلجمالي للغسالة والمجفف -في حالة   •

امتالئهما- ووضعهما فوق بعض إلى 180 كجم تقريًبا. ضع 
الغسالة على أرضية صلبة وثابتة تستطيع تحمل ثقل الغسالة!

ال تضع الغسالة فوق كبل الطاقة.  •
ال تقوم بتركيب الغسالة في مكان يحتمل أن تهبط درجة   •

حرارته إلى 0 درجة مئوية.
ضع الغسالة على بعد 1 سم على األقل من حواف قطع األثاث   •

األخرى.
2.2	إزالة	دعامة	التغليف

أمل الغسالة للخلف إلزالة دعامة التغليف. أزل دعامة التغليف عن 
طريق سحب الشريط.

2.3	إزالة	أقفال	تأمين	النقل

A تحذير: ال تقم بإزالة أقفال تأمين النقل قبل نزع دعامة
التغليف.

A !تحذير: قم بإزالة أحزمة األمان للنقل قبل تشغيل الغسالة
وإال فقد تتعرض للتلف.

قم بفك كافة المسامير بواسطة مفتاح ربط المسامير حتى تدور   .1
.)C(	 بسهولة

أزل مسامير تأمين النقل عن طريق إدارتها برفق.  .2
قم بتركيب األغطية الملحقة بحقيبة دليل المستخدم داخل   .3

)P( .الفتحات الموجودة باللوحة الخلفية

C احتفظ بمسامير تأمين النقل بمكان آمن إلعادة استخدامها
عند الحاجة إلى نقل الغسالة مجددًا في المستقبل.

C ال تقم مطلقًا بتحريك الغسالة بدون تثبيت مسامير تأمين
النقل في مواضعها جيدًا!

2.4	توصيل	مصدر	إمداد	الماء
C 1 ضغط إمداد الماء المطلوب لتشغيل الغسالة يتراوح من

إلى 10 بار )0.1 – 1 مللي باسكال(. يلزم تدفق من 10 إلى 
80 لتر ماء في الدقيقة من الصنبور مفتوح بشكل كامل لكي 

تعمل الغسالة بطريقة سلسة. قم بتوصيل صمام خفض 
ضغط الماء إن كان ضغط الماء أعلى من ذلك.

C إذا كنت تعتزم استخدام الغسالة ذات مدخل الماء المزدوج
كوحدة بمدخل ماء واحد )بارد	فقط(، فعليك تركيب السدادة 

المتوفرة مع الغسالة في صمام الماء الساخن قبل تشغيل 
الغسالة. )ينطبق هذا على الغساالت المزودة بمجموعة 

سدادات غير نافذة.(

A تحذير: ويراعى عدم توصيل الغساالت ذات منفذ دخول الماء
الفردي بصنبور الماء الساخن. وفي هذه الحالة سيتلف الغسيل 

أو ستتحول الغسالة إلى وضع الحماية ولن تعمل.

A تحذير: ال تستخدم خراطيم مداخل الماء القديمة أو
المستخدمة في الغسالة الجديدة. حيث أنها قد تتسبب في 

حدوث بقع بالمالبس.

قم بتوصيل الخراطيم الخاصة الملحقة مع الغسالة بصمامات   .1
دخول الماء بالغسالة. الخرطوم المميز باللون األحمر )يسار( 
)بحد أقصى 90 درجة مئوية( مخصص لفتحة دخول الماء 
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تعليمات هامة للسالمة والبيئة  1

يحتوى هذا ال سو على إيشادات السالمة التي تساعد في الحماية من اإلصابات الشخصرة ماألضراي المادية. مثد يؤدي عدم إتباع هذه اإليشادات إلى إلغاء 
الضمان.

1.1 السالمة العامة
يمكن استخدام هذا المنتج بواسطة األطفال في سن الثامنة وما فوقه وبواسطة األشخاص ممن يعانون ممن ال يتمتعون بقدرات بدنية، أو حسية، أو   •
ع لرة كاملة أم ممن لو يمايسوا أم يعرفوا تشغرل المنتج بشرط أن يتو اإلشراف علرهو أم تدييبهو على االستخدام اآلمن للمنتج مالمخاطر التي ثد 

يتسبب فرها. يجب على األطفال عدم العبث بهذا المنتج. يجب أال ي وم األطفال بأعمال الصرانة مالتنظرف إال إذا كان يشرف علرهو شخص ما. يجب 
إبعاد األطفال األثل من 3 سنوات إذا لو تتو مراثبتھو باستمراي.

ال تضع المنتج على أرضية مغطاة بالسجاد. وإال، فإن النقص في تدفق الهواء أسفل الجهاز سوف يتسبب في ازدياد سخونة األجزاء الكهربية. وهو ما قد   •
يتسبب في حدمث مشكالت بالغسالة.

إذا كانت الغسالة عاطلة، يجب أال يتم تشغيلها إال إذا تم تصليحها من قبل مركز صيانة معتمد. حيث إن ذلك ينطوي على خطر اإلصابة بصدمة كهربية!  •
هذه الغسالة مصممة لالستمرار في العمل في حالة رجوع التيار الكهربي بعد انقطاعه. إذا كنت تريد إلغاء البرنامج، راجع قسم "إلغاء البرنامج".  •

قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بصمام كهربي 16 أمبرر. ال تهمل تركرب التأييض بواسطة فني كهربائي مؤهل. لن تكون الشركة مسئولة عن أي   •
تلفرات ثد تنشأ عند استخدام الغسالة بدمن طرف أيضي بما يتفق مع اللوائح المحلرة.

يجب التأكد من ربط خرطوم إمداد الماء وخرطوم التصريف وعدم تلفهما. وإال، فإن هناك احتمال خطورة تسرب الماء.  •
ال تفتح مطلًقا الباب أو تزيل الفلتر في حالة وجود ماء داخل حلة الغسالة. وإال، فسيحدث خطر انسكاب الماء الساخن أو اإلصابة منه.  •

ال تفتح باب التحميل القفل عنوة مطلًقا. سيكون باب التحميل جاهزًا للفتح بعد دقائق قليلة من انتهاء دورة الغسيل. في حالة فتح باب التحميل عنوة،   •
ف د تتلف مركانركرة ال فل مالباب.

افصل قابس الغسالة عند عدم استخدمها.  •
ال تغسل الغسالة بصب الماء فوقها أو رش الماء عليها مطلًقا! حيث إن ذلك ينطوي على خطر اإلصابة بصدمة كهربية!  •

ال تلمس القابس مطلًقا بيد مبتلة! ال تفصل القابس مطلًقا عن طريق جذب الكبل، ولكن عن طريق جذب القابس نفسه.  •
استخدم المنظفات والُمنعمات والمواد اإلضافية المناسبة للغساالت األتوماتيكية فقط.  •

اتبع التعليمات على عالمات المنسوجات وعلى عبوات المنظف.  •
يجب فصل الغسالة أثناء إجراءات التركيب، والصيانة، والتنظيف، واإلصالح.  •

يقوم مركز الخدمة المعتمد دائًما بإجراءات التركرب ماإلصالح. جهة الصنع غرر مسؤملة عن األعطال المترتبة على إجراءات ي وم بها شخص غرر معتمد.  •
في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو خدمة ما بعد البيع، أو شخص لديه نفس المؤهالت )ويفضل أن يكون فني   •

كهرباء(، أم شخص ما يعرنه المستويد لتجنب المخاطر المحتملة.
ضع المنتج على سطح مستو، وصلب.  •

ال تضع الغسالة على بساط ذي وبر طويل أو على أي سطح مشابه لذلك.  •
ال تضع الجهاز على منصة عالية أو بالقرب من الحواف على سطح منحدر.  •

ال تضع الغسالة فوق كبل الطاقة.  •
ال تستخدم اإلسفنج أو المواد الكاشطة مطلًقا. فقد تتسبب هذه المواد في إلحاق أضرار باألسطح المطلية والبالستيكية.  •

1.2 الغرض من االستخدام
هذا المنتج مصمم لالستخدام المنزلي. وغير مناسب لالستخدام التجاري ويجب أال يستخدم في غير الغرض المخصص له.  •

تستخدم هذه الغسالة فقط لغسل وتجفيف المالبس المحددة في هذا الدليل.  •
تخلي جهة الصنع طرفها من أي مسؤولية مترتبة على االستخدام أو النقل غير الصحيح.  •

1.3 سالمة األطفال
تعد مواد التغليف خطرة على األطفال. ضع مواد التغليف في مكان آمن بعيًدا عن متناول األطفال.  •

األجهزة الكهربية خطرة على األطفال. لذا، ابق األطفال بعيًدا عن الغسالة أثناء تشغيلها. وال تسمح لهم بالعبث في الغسالة. استخدم قفل األطفال لمنع   •
األطفال من العبث بالغسالة. 

ال تنسى إغالق باب التحميل عند ترك مكان وجود الغسالة.  •
قم بتخزين كافة المنظفات واإلضافات في مكان آمن بعيًدا عن متناول األطفال وذلك من خالل إغالق غطاء حاوية المنظفات أو إقفال علبة المنظفات.  •

أقناء غسل الغسرل عند ديجات حراية مرتفعة، يصبح زجاج باب التحمرل ساخناً. معلى ذلك، يجب إب اء األطفال خاصة 
بعرداً عن باب تحمرل الغسالة أقناء عملرة الغسرل.

1.4 معلومات العبوة
تم تصنيع مواد التعبئة الخاصة بالمنتج من مواد قابلة إلعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". ال تتخلص من مواد التعبئة مع النفايات   •

المنزلرة أم النفايات األخرى. علرك أن تأخذها إلى مراكز تجمرع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات المحلرة.

1.5 التخلص من نفايات المنتج
تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها باإلضافة إلى مناسبة إلعادة التدوير. ولذا، ال تتخلص من هذا المنتج   •

مع النفايات المنزلرة العادية في نهاية صالحرته للعمل. معلرك أن تأخذه إلى مركز تجمرع خاص بإعادة تدمير األجهزة الكهربرة ماإللكترمنرة. يرجى 
استشاية الجهات المحلرة لمعرفة أثرب مركز تجمرع. ساعد في الحفاظ على البرئة مالموايد الطبرعرة من خالل إعادة تدمير المنتجات المستخدمة. 



تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أحدث التقنيات باستخدام طرق صديقة للبيئة.
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